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BiRiNCİBöLüM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde l:

Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere yüklediği görevlerin yerine
getirilmesi kapsamında; Belediye tarafından Beldenin düzeni, esenliği, huzur, sağlık ve temizliği ile
nizam ve intizamının sağlanması, belde halkının yaşam kalitesinin artınlması çerçevesinde, genel

çevre, trafik v.b. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlaıı ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde
yürütülmesi ve Belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için;
kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; Belediye emir ve

yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptınmların yerine
getirilmesi amacı i[e düzenlenmiştir.

KAPSAM

T.C.
iyiınnr BELEDİvE BAşKANLIĞI

BELEDİYE EMiR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞi

Maddc 2:

Bu yönetmelik, Belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki bütiin belde halkını, Belde halkına

himıet veren bütün Belediye birimlerini, Belde halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi

olarak çalışan tiim işyerleri ile Belediye sınırlan ve mücavir alanları içerisindeki; gerçek ve tüzel

kişiler ile Kamu ve Özel, bütiin Kurum ve Kuruluşları kapsar.

HUKUKi DAYANAK

Madde 3:

Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi, 18. Maddesinin m bendi ile 5l.
maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi, l608 sayılı Umuru Belediye Müteallik
Ahkimı Cezaiye Hakkında l6 Nisan l340 tarih ve 486 numarah Kanun'un bazı maddelerini muadil
kanun, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıh}ıa Kanunun 266. maddesine, 4729 sayılı İşyeri Açma Ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine
dayanılarak hazırlanmüştır.

TANIMLAR

Madde 4:

Belediye: lyidere Belediyesini
Meclis: İyidere Belediye Meclisini
Encümen: lyidere Belediye Encümeni
Başkanlık: İyidere Belediye Başkanlığını
Başkan: İyidere Belediye Başkanını
Amirlik: İyidere Belediyesi Zabıta Amirliğini
İş Yeri: Bu Yönetmelikte adı geçen ve geçmeyen işyerleri ile gerçek ve tüzel kişileri, ifade eder
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irixci söLt]Iı{

HuztJR vE süxüN iı-n iı,cir,i rırin ı,n yAsAKLAR

Madde 5: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

l) Her ne surette olursa olsun meskün mahal içerisinde açık veya kapalı alanlarda halkın huzur ve
sükünunu bozacak, çevreye veya apartmanda komşularına rahatsızhk verecek şekilde fiil ve
hareketlerde bulunmak,

2) Her ne surette olursa olsun kamu mallarına zarar vermek, (Zararın tespiti ve tazmini işlemleri
alrıca Belediye Encümenince }ilrütiililr.)

3) Evinde ve bahçesinde ilgili mevzuatına aykırı olarak hayvan besleyerek çevrenin huzur ve
sükünunu bozucu, sağlığını tehdit edici davranışta bulunmak ve komşusunu rahatsız etmek,

4) Her ne surelle olursa olsun Belediye sınırları içerisinde başıboş hayvan gezdirmek ve otlatmak,

5) Etafı kirletecek veya kötü koku neşredecek mal, malzeme vb. sermek, dökmek, kurutmak, atmak,
aç*ta taşımak,

6) Her türlü ulaştırma ve nakil sırasında cadde, sokak, kaldınm ve yolları kirletmek veya tahrip etmek.
Kum, çakıl, hafriyat vb. ile çay taşıması sırasında araç sahiplerince gereken önlemleri almamak ve
taşıma sırasında aıacın iist kısmına branda çekmemek, bu yerleri kirletmek veya zarar vermek,

8) Ticarethane ve meskenlerin, bulvar, cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin manzarasını
bozacak, rüz96r, darbe ve sarsıntı vb. nedenlerden dolayı düşebilecek veya yayalar ile araç güvenliğini
tehlikeye düşürecek olan uydu anteni, klima cihazı, çiçek saksıları ve ağır cisimlerin monte edilmesi
ya da konulması,

7) Ticaıi amaçla veya konut olarak kullanılan binaların cadde ve sokağa bakan cephelerini ve
kaldınmı sabah saat 08:00' den sonra ve akşam saat l9:00'den önce yıkamak,

8) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkamak veya kötü koku neşreden maddeler
atmak veya dökmek,

9) Kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal ve kanal bağlantısı yapmak, can ve

mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kazılan yeri açık bırakmak,

l0) Binaların çatı suları ile varsa bahçe ve bina altındaki yeraltı (drenaj) sularının giderlerini
kanalizasyon şebekelerine bağlamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek,

l l) Özel olarak çalışan tüm vidanjörlerin merkezi arıtma tesisi dışında kanala herhangi bir noktadan
döküm yapmaları, (Belediyemiz tarafindan uygun görülen yerler hariç)

t
? A

7) Cadde ve sokaklara belediyece belirlenen mahalle güzergih günleri dışında çöp bırakmak, özel
olarak imal edilmiş çöp kaplarına uygun olmayan çöpleri atmak, (cam bölümüne cam, kağıt bölümüne
k6ğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve siiprüntü kapsamına
giren maddeler harici çöplerin atılması vb.)

h



12) İzinsiz olarak kamu kurumları dahil tüm yapıların ve binaların yer altı ve yer üstü geçitlerin,
Eğitim ve Öğetim Kurumlarınm ve her türlü ibadet yerlerinin alt geçitlerin yüzeylerini, duvarlarını,
cadde ve sokakları, trotuarları ve kent mobilyalannı, otobüs duraklarını yağlı boya, katran vs.
karalamak, yazı yazmak, yakmak, şekil çizmek, kırmak ve kirletmek,

13) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kAğıt vb. şeyleri
toplamak ve depo etmek, seyyar hurdacılık yapmak,

14) Mesken ve işyerlerini, araçlannı, eşyalannı tenizlerken kirli ve çamurlu sularını yollara ve
kaldınma akıtmak,

l5) İşyerlerinin ve evlerin dış çevresine tente, çuval, bez, güneşlik ve benzerlerini, evlerin balkonlarına
dışarıdan gözükecek şekilde çamaşır, çarşaf, halı ve benzeri eşyalan kötii görünüm arz edecek şekilde
asmak ve silkelemek,

16) Cadde ve sokaklara boş arsalara umumun gelip geçmesine mahsus olan pasaj, kapalı çarşıların
giriş yerleri ile koridorlarına ve büçelerine gelip geçmeyi zorlaştıracak şekilde malzeme koymak,
satmak, çöp atmak, kirletmek,

17) Büyük ve küçük her türlü hayııan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma
müsus yerlere atmak veya umuma mahsus yerlere gömmek,

lE) Umumi çeşmelerden; araçlarla veya hortumla, inşaatlara ve evlere su almak, bahçe sulamak,
çeşmenin etrafinı kirletmek, her çeşit eşya ve taşıt yıkamak, işgal etmek.

19) Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin
almaksızın ramazan daııılu çalmak, durarak veya gezerek ses yükseltici cihazla veya cihazsız satıcılık
yapmak,22,00' dan sonra uyumaya mani olacak hareketlerde bulunmak,

20) Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz
etkileyecek fiillerde bulunmak, park ve bahçelerde her türlü eşya, spor aletleri, oyuncak vb.
malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak ve yazı yazmak,

2l) Mezarlıklarda her ne şekilde olursa olsun ziyaretçilerin huzurunu bozmak ve mezarlıklara zarar
vermek, kabirlere karşı saygısız davranışlarda bulunmak,

22) Mesire yerleri ve parklarda; çöp ve atık malz€meleri çevreye gelişi güzel vaziyette brakmak.

23) Paıklarda, cadde ve sokaklarda" yaya kaldırımlarında, açık ateş, mangal yakmak ve buralarda
alkollü içki içmek ve yatmak,

24) Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak ve zarar vermek.

25) a. Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş
makineleri ile kış mevsiminde hafta içi 08.00 _ l7.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde hafta içi 08.00 _

20.00 saatleri dışında çalışma yapmak.

b. Pazar günü, dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere
çalışma yapmak.

c. Gürültüye duyarlı kilgelerde (okul, hastane vb.) çalışma yapmak Zabıta Müdürlüğünden
alınacak özel ime bağlıdır.

26) Şehrin meskün mahal içerisinde ve Belediyece yasaklanan sahaları dAhilinde bulunan pasajların,
iş merkezlerinin, ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde çevreye rüatsızlık veıecek
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şekilde aşısız, kaydı olmayan köpek vb. evcil halııanların, kümes hayvanlarının, güvercin vb. kuşIarın
beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak.

27) Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayıan|arın
hijyen, koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini rahatstz etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak
çevreye rahatsızl ık vermek.

28) Hayvan pazarı dışında hayvan alım ve satımı yapmak.

29) Meskün müal içerisinde an beslemek, arıcılık yapmak.

30) AÇık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank ve benzerlerini oturma maksadı
dışında kullanmak.

3l) Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek
şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak.

32) Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her tiirlü eşya taşımak.

33) Apartmanda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatini bozacak şekilde bağırmak, nara
atmak, şarkı söylemek, müzik aleti, radyo, teyp, tv, vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık
vermek, darbeli elektrikli aletler kullanmak, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken
sakinlerine rüatsızlık vermek. (2559 sayılı polis vazife ve sa|ahiyet kanununun l4 maddesi gereği
gece 24.00 sonra mesken içinde veya dışında yapılan her tiirlü gürültti polisçe men olunur.)

34) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak.

35) Düğln salonları, meyhane, içkili lokanta, bar ve diskotek gibi canlı müzik yayını yapılan benzeri
iş yerlerinin faaliyetlerinden dolayı yasalaıla belirlenen gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık
vermek.

36) İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses
ve müzik yayını yapmak.

37) Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, g^zete vb. şeylerin satışını
yapmak.

38) İlgili idareden izin ahnmadan cadde, yol, sokak, park ve bahçe vb. yerlerde halkın arzusu hilafına
resim, film, fotoğaf vs, çekmek.

39) Turist olarak şehre gelen yabancıIara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin
rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak,

40) Binaların ortak kullanım alanlannı kat maliklerinin imi olmadan işgal etmek veya kullanmak,

4l) Umumi alanlarda ki anıt ve eserlere zarar vermek, kirletmek,

42) Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı
numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek ve yerlerini
değiştirmek, direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek

43) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları,
yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üznrine araç
park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zaraı vermek, ağaçları ve
fidanlaıı kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan
yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.

44) Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerIer ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş, koridor
ve merdivenlerini işgal etmek.

45) Bahçelerden sarkan ağaç dallannın yol veya yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına
meydan vermek.
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46) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışandan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval,
bez vs. gibi görünüşIeri çirkin şeyleri asmak, takmak.

47) Boş arsaların veya evlerin sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile
kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek.

48) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı esnasında
cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek.

49) Dükkinların önüne; tezg6h, stant, sandalye vb. şeyleri koymak ve buralarda oturmak, buraların
önüne sigara izmariti atmak

50) Araç paık etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve
kaldınmlara; baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklim levhası ve benzeri şeyler
koymak.

5l) Belediye tarafından, kendi[erine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına
kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak.

52) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardaı ücret almak ve değıekçilik yapmak, otoparkın
araç ile dolu olması nedeniyle işletmecisi tarafından otopark çevresine işgale sebebiyet verecek şekilde
araç park ettirmek,

53) Pasaj, iş merkezi, çarşı vb. yerlerde açılacak olan her türlü iş yerinden bu gibi yerlerin
koridorlarına, o(ak kullanım alanlarına, cadde ve sokaklara koku ve duman yaymak,

54) Kapalı veya açık Pazar yerinde işgal harcı ödememek,

55) Kamunun yararlandığ alanda fal bakmak, dilek, kısmet çekiliş yapmak,

56) Belediyeden izin alınmadan bina ve işyerlerinin önüne hareketli/tıareketsiz tente, siperlik vb.
yapmak.

57) Kamuya açık cadde, sokak, bulvaı ve kaldırımlarda paten ile kaymak,

58) Trafiğe kapalı alanlara her tiirlü motorlu taşıt ile girmek, yaya kaldırımlarına motorlu taşıt veya
bisiklet ile çıkmak ve intikal etmek

59) Şehir içinde büyükbaş ve kiiçükbaş hayvan beslemek, ağı[ ve ahır yapmak, yine şehir içinde

bulunan ev ve apartmanlaıın bahçelerinde veya farklı yerlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde kümes

hayvanları ile evcil hayııanların beslenmesine müsus yerler yapmak.

60) Belediyece konuşlandırılan güvenlik kameralarının görüş açısını değiştirmek, konuşlu bulunduğu
yeri değiştirmek veya görüş açısrnı kapatacak eylemlerde bulunmak.

6l) Belediye iş ve işlemleri ile ilgili çeşitli iletişim araçları veya kamunun hizmetine sunulan yasal

yollarla(Dilekçe, Cimer, Whatsapp iletişim hattı vb.) asılsız ihbarlarda bulunmak, kamuyu gereksiz

meşgul etmek.

62) Belediyece belirlenen mangal alanları dışında (plaj, yeşil alanlar, mesire alanı vb.) mangal

yakmak.

63) Meskün mahal içinde, yetkili makamlardan izin alınmadan tavuk, güvercin ve tavşan gibi hayvan

beslemek, bu maksatla özel halııan barınağı yapmak veya konut müştemilattnın bir bölümünü kümes
ya da ahır olarak kullanmak yasaktır,

64) Meskün mahal içerisinde düzenlenen eğlence organizasyonlarında torpil, mal4ap, ses tabancası vb.

ürünler atmak
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üçtıxcü nöı,üıı

ir,ax nnı«,ı,ıvr ve TABELA İr,r İı,cir-i rıuİn w YASAI(LAR

Madde 6: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

l) Belediyeden izin almadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçIı stant kurmak,
izinsiz ticari anket yapmak,

2) Fuaı alanı, park, meydan Cadde, Sokak ve benzeri umuma müsus yerlerde Belediyeden gerekli
imi almadan açılış veya tanıtım faaliyeti yapmak yada gösterilen yerler dışmda faaliyet göstermek,

3) Belediye sınırları dihilinde motorlu, motorsuz taşıtlann üzerinde, dükkAnlann önlerinde
Belediyeden izin almadan hoparlör koymak suretiyle ilan ve reklam yapmak,

4) Reklam ve tabela ölçülerini ve ölçü değişikliklerini bildirmemek, yalan ve gerçeğe aykırı beyanda
bulunmak,

5) Tretuvarlann üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklam panoIarı dikmek, işyerleri dış cephesinde
bulunan reklam levhalarını cadde ve sokaklara dikey vaziyette takmak ve uzatmak.

6) Dükiinların, sokak veya caddeye bakan cephelerine; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak, ürün
teşhir etmek.

7) İzin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela
yönetmeliği hükümlerine aykın hareket etmek.

8) Tüm işyerlerinin, kurum ve müesseselerinin ticari ve tanıtım levhalarını, her tiirlü ilan, reklam
unsurunu belediyemizden izin alırımadan asması, takması veya tesis etmesi,

9) Belediyece belirli bir cadde veya sokakta bulunan tüm işyerleri için belirlenen standart levha
kuralına ulıılmaması,

l0) Belediyemizden izin alınmadan belediye sınırları dahilinde reklam ve tanıtım amaçlı; konser,
organizasyon, etkinlik düzenlemek

l l) Dükkan ve binaların sokağa bakan yüzeyine izinsiz ve ilgili birimden uygunluk görüşü alınmadan
reklam panosu takmak, caddelerin görüntü ve manzarası ile yaya geçişini engelleyecek şekilde
gölgelik yapmak

l2) Belediyelerin reklam panolarını izinsiz kullanmak,

l3) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Mülki İdare Amiri makarnınca veya
ilgili kurullarca bu konularla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak.

nönntıxcü röı,üıvr

TRAFİK Vf, TOPLU TAşIMA İı,r ir,cir-İ EMiR vE YASAKLAR

Madde 7: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;
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65) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Mülki İdare Amiri makamınca veya
ilgili kurullarca bu konularla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak.



l) Belediyece konulmuş olan sokak ve trafik levhalarını, kapr numarası levhaları, trafik levhalan ve

uyaıı yazılannı sökmek ve tahıip etmek,

2) Kavşak ve sinyalizasyon lambalanna 15 metre mesafede park yasağı ve araç çekim bölgelerini,

kaldınmları cadde ve sokakları, meydanları, yaya geçitlerini, otobUs ve minibüs duraklarını, engelli

park yerlerini, engelli rampalaıın önünü araç ve malzeme ve eşya vb. gibi şeylerle işgal etrnek,

3) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç paık edilmesini önlemek amacıyla yollara ve

kaldınmlara zincir çekmek, çiçeklik v.b. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel

o[uşturmak,

4) Belediye sınırları içerisinde şehir içi toplu taşıma aracı ile yetkili birimlerce kendisine tahsis

edilmiş durak haricinde indirme ve bindirme yapmak, gereksiz yere bekleme yapmak, park etmek,

5) Toplu taşıma araçları ile ilgili kurullarca tayin ve tespit edilen güzergahların dışına çıkmak, taşıma

yapmak,

6) Tespit edilen bölgelere veya bu alanlar dışındaki yerlere ağır vasıtalar ile girmek veya park etmek,

7) izin verilen alanlar dışında, şehirlerarası ve il içi çalışan toplu taşıma araçları tarafından oto garaj

ve durak haricinde yolcu indirmek ve yolcu bindirmek,

8) Toplu taşıma araçlarında ücret tarifesi bulundurmamak veya belirlenen tarifeye uymamak,

9) Şehir içi toplu taşıma aıaçlarında ayakta yolcu almak,

l0) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçlar ile meskün

mahallerde,sokakaralanndaveyahalkınyoğunbulunduğualanlardauzunsürelibeklemeyapmak
veya park etmek,

l l ) Trafik akışına engel olacak, halkı rahatsız edecek ve çevreye zarar verecek şekilde yükleme,

taşımaveboşaltmayapmakamacıylaparkyapmak,iştembittiktensonraçevreyitemizbırakmamak'

12) Araç parkı için çizilen çizgi|ere,levhalara vb. işaretlere uymamak, belirlenen şekiller dışında araç

park etmek,

l3) Trafiğe kapalı cadde ve sokaklara motorlu taşıtlar ile girmek,

14)Toplutaşıtaraçlannahacmisebebiileyolcularırahatsızedecek,girişçıkışlarıgüçleştirecek
eşyalarİa ve başkalannı rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek,

i5) Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanlaıın çektiği arabalar ile trafiğe çıkmak,

16)Toplutaşımaaraçlarındayüksekseslebaşkalarınlrahatsızedecekşekildekonuşmak,şarkı
.Jyı".Jı.-r" i iiip kakşarak şaı<aıaşmat, aıtoıiıı içki. içmek, yer ayırmak, faz|a yer işgal etmek,

ltoİtutlara yatmak, zarar vermeİ, ayak dayamak ve ayakkabılarını çıkarmak,

l7) Belediyeye ait ücrete tabi terminal ve minibüs duraklarından otobüs, minibüs ve diğer araçlar çıkış

ücreti ödemeden çıkış yapmak.

l8) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yollann ve tretuvarların araçlar tarafından zarara usaaılması

,"yu 
".uçi,.rn 

tamiratı esnasında yollaiı ve tretuvarlaıı tahrip edecek veya kirletecek fiillerde

bulunmak.

h
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l9) Bisiklet veya motosiklet ile girilmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen cadde ve

sokaklara girmek, trafiğe kapalı cadde ve sokaklara araç ile girmek.

20) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehliieli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu

araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatl ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde

veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak.

2l )Toptu taşıma araçlarında yangın tüpü ve ilk yardım dolabı bulundurmamak.

22) Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dahilinde

istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece taıifesi uygulamak, kısa mesafe yolcu

seçmek ve pazarhk etmek.

23) Araç ile seyir halinde iken yayalar üzerine su ve çamur sıçratmak, korkutucu ve şaşırtacak Şekilde

araç kullanmak,

2a) Şehir içinde kaldınm ve kamu mülkü üzerinde, Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dıŞında

her türlü araç park etmek.

25) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları, servis minibüsleri, dolmuş ve taksilerle ilgili
aldığı kararlara uymamak.

26) Şehir içinde insanları panikleten, korkutan ve rahatsız eden, yüksek ses _çıkartan 
koma.çalmak,

a."çı'ara ,". ,euiyesini yüksilten egzoz taktırmak, güriıltü çlkarmak, çevreye rÜatsızlık vermek.

27) Belediye otobüs,minibüs, taksi duraklarını işgal etnek ve araç park etmek,

28) Terminal, garaj, minibüs, taksi vb. duraklaıda çığırtkanlık yapmak,

29) Belirlenen saatler dışında, İlçe Trafik Komisyonu tarafından tespit edilen bölgelere, ağır vasıtalarla

girmek,

30) Belediye tarafindan tahsis edilen garaj ve otoparklar haricinde, otobüs, kamyon ve tlr park etmek

veya trafiği ve yaya geçişini engelleyecek şekilde park etmek

3l ) Şehir içi hafriyat taşıyan araçlar ile Belediyeden izin almadan nakliye yapmak,

32) Toplu taşım afaçlannın, kurullarca tayin ve tespit edilen güzergihların dışına çıkaralq taşıma

yapmak.

33) Belediyemiz Encümenince, Araç Park Yeri olarak işletilmek üzere ihale edilen cadde ve sokaklar

iıe'ıç,t ,e Kapalı pazar yeri alanındaki, park yerleri ile ilgili kurallan ihlal etmek ve Araç park yeri

Sorumlularının uyanlarına riayet etmemek.

34) Belediyece tahsis edilen yük indirme - bindirme yerlerinde l0 dakika süreden fazla durarak yük

indirme - bindirme işlemi yapmak.

35) Park yerleri olarak belirlenen alanlar veya bu alanlar dışında ikinci sıra park etmek suretiyle yolu

daıaltmak. geçişleri engellemek

36) Belediye ekiplerince yapılan çalışma sahası içine (katdırım, yol, asfalt, su ve kanalizasyon

çuf,ş.ur, ,i.1 or"ı araçla girmek, araç park etmek ve çalışmaları engelleyecek her türliı faaliyette

bulunmak, yapılan çalışmaya zarar vermek,

37) I(amu veya özel otopark giriş ve çıkışlarına araç park ederek araç giriş ve çıkışlarına engel olmak,

38) Belediyemizce veya ilgili kurumlarca yetkilendirilmemiş kişilerce korsan taşımacılık yapmak,

39) Toplu taşma ve ticari taksi araçlarına Araç takip sistemi takmamak

40) Toplu taşıma ve ticari taksi araçlarına ön ve araç içerisini kamusal fayda sağlayacak 
_ 

görüntii

uço,yıu k"."ru takmamak, takılı kamerayı açmamak, l aylık süre kadar veri depolayıcı harddisk

8
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kullanrnamak, görüntiileri paylaşmak veya genel ahlak kuralları dışında kullanmak, faal halde
bulundurmamak,

4l) Belediyemizin bilgisi veya kararı olmadan ticari otobüs araçlarını devir etmeh

42) Ticari otobüs veya taksi işleticileri veya şofürlerince vatandaşlara ölçülü ve saygılı davranmamak,
kabaca konuşmak, yolculan rüatsız edici davranışlarda bulunmak,

43) Ticari otobüs veya taksi işleticileri veya şofürlerince tanıtıcı kimlik kartı takmamak, kılık-kıyafeq
saç, sakal ve gengl görünümü meslek adabına uygun olmamak, belediyece şekil ve şartlan belirlenen
kıyafetleri giymemek,

44) Belediyece belirlenen fiyat ve zaman tarifesine uymamak,

45) Özel Halk otobüslerince araç içerisinde bulunması zorunlu tv ekanını çahşır vaziyetle
bulundurmamak, belediyece yaynlanması talep edilen ilan ve görüntiiyü yayınlamamak

46) Belediyece yayınlanan özel halk otobüsü yöneüneliği ile T Plaka Ticari Taksi Yönetmeliğinde
belirtilen hükümlere uymamak,

47) Yeşil alanlara, parklara, motorlu veya motorsuz araçlarla girmek, park etmek, zarar vermek,

48) Belediye çalışmalarına engel olacak şekilde araç ile girmelq araç park etmek, engellemeye

çalışmak

49) Trafiği düzenlemek veya vatandaşlan uyarmak amacıyla konulan işaret, levha veya tabelaların yer

ve yönünü değiştirmek, tahrip etmek,

50) Belediye önünde veya diğer kamusal alanlarda Resmi araç park yeri olarak ayrılan alanlara özel

araç park etmek

5 1) Araç park yeri olarak ayrılınayan her türlü alana araç park etmek,

52) Kamunun kullanımında bulunan yol kenarlanna ot, odun, kömür vb. malzeme yığmak,

53) sıra usulüne riayet etmemek, itişip kakışmak, öne geçmek, biniş ve inişleri güçleştirmek fiil ve

hareketlerde bulunmak,

54) Yol ile kaldırım arasına motorlu araçların çıkaıılması amacıyla demir veya beton malzeme ile

rampa oluşfurulması,

55) Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarat vermek, üzerini kapatmak, zarar

vermel«, kullanmak, üzerine veya önüne araç park etmek, itfaiye ve aıazöz araçlarının su almasını

engelleyici malzeme koymak,

56) Alt geçit, üst geçit, direk, bank vb. veya kamuya ait diğer alanlara yazı yazmak, boyamak,

karalamak gibi,

57) Belediye Meclisi, Belediye Enciimeni, Belediye Başkanı ve Mtılki idare Amiri makamınca veya

ilgili kurullarca bu konularla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak.

BEşiNCiBöLüM

ivr.ın vn şEIriRciLiK iLE iLGiLi EMiR vE yAsAIcAR

Madde 8: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

l) İnşaatların görünür alanlarda tanıtıcı ve uyarıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli

bilgileri bulundurmamak,
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2) Binaların tamamını veya kör cephe dihil herhangi bir cephesinin kısmen veya tamamen sıvasız,
boyasız bırakmak, çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamamak, güzel görünüm elde
etmek amacıyla Belediye Meclis Karan ile belirlenmiş dış cephe boya ve kaplamaları ile çatnın
malzeme ve rengine uymamak.

3) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellere tecavüz edecek

şekilde baca çıkarmak, çıkan dumanla ve koku ile rahatsızlık vermek,

4) lnşaatlarda mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik

vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurmamak,

5) Meydan, yol ve yaya kaldınmlarında her tiirlü tamirat, hafriyatta gerekli emniyet tedbİrlerİni

almamak, gerekli levha ve işaretlerini koymamak, inşaat alanının etrafina moloz düşmesini, toz

çıkmasını önleyici tedbiı almamak, toz futucu malzeme ile kapalmamak

6) Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışrna taşarak merdiven veya kademeli

girişler yapmak.

7) Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılması uygun görülen klimaların sularını ve balkon

korkulukları ile pencere dışına konan saksıların sularını açığa akıtmak.

8) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her tiirlü sanayi sulannın

akıntı ve sztntısını önlemeye yönelik tedbirleri almamak,

9) Cadde, sokak ve kaldınmlar ile boş alanlan izin almadan, izin alınsa bile gerekli güvenlik

tedbirlerini almadan kömür, odun, eşya vb. malzeme dökmek veya bekletmek.

l0) Konutlarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı

maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan biriktirmek veya

yakmak.

l l) Boş arsa içinde çadr veya buna benzer barakalar yapmak ve depo etmek ( Arsadaki olumsuzluklar

arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği takdirde Belediye tarafından gerekli düzenlemeler

yapılır ve masrafl an Yo20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edilir ).

12) Binalann ön yüzüne klima motoru,çanak anten takmak, monte etmek veya görüntü kirliliği
oluşturan başkaca materyal takmak,

13) Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak; iş

yerlerinin havalandırma bacalarını kanalizasyona bağlamak.

14) Binaların dış cephesinden, proje haıici kazan bacalan, havalandırma, sob4 doğalgaz bacası
(hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak.

15) Her tiirlü bina ve inşaat dihilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına bırakmak.

16) Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer vaılıklara zarar

verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri
almamak.

l7) Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binalar ve içinde
oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak.

18) İnşaatlarda, tahta perde i[e çevrili kısım haricinde çalışmak.
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l9) İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması,
tamirat ve yapım çalışması esnasınd4 her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar
vermek.

20) İışaat atıklannı kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricine
dökmek, inşaat atık ve artıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak veya belirlenen süreden

fazla bırakmak

21) İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak.

22) Arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta perde (en az 1,5 m
yükseklikte) ile kapatmamak.

23) Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet

tedbirlerinin alınmaması, izinIi dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar vermek.

24) Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğinİ önlemek içİn, binaların dış cephesinin

belediyenin istediği renkte boyamamak.

25) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, alğapı, inşaat v.b. çahşmalar
esnaslnda; açılan çukurların, çökelnne hawzlarınln ve saJnlç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b.

çukurlann; üİerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak.

26) Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldlrmak veya kaldırım taşlarl iizerine mermer, karo,

parke, halı vb. şeyler döşemek,

27) İşyeri kapılaıını (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğu açmak,

28) Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya

heİhangi bir sebeple asfalt yolların tahrip edilmesi, parke taşlannın sökülmesi, beton zeminlere zarar

vermek.

29) Belediyeden izin alınmadan, mesken ve işyerlerinin dış cephelerine klima takmak.

30) Bina çatılarına o binada faaliyette bulunsun veya bulunmasın bina yüksekliğini artıracak Şekilde
rekl6m tabelası koymak. Çatı ve balkonlara takılan çanak antenlerin mesken sahiplerine rahatsızlık

vermemesi, görüntİisünü kesmemesi ve görüntü kirliliğine seb€biyet vermemesi için gerekli önlemleri

almamak.

3l) Asılan reklAm tabelalannın komşu esnaflann görünümünü engellemesi, ışıkh reklim panolaıının

meskenlere rüatsızlık vermemesi için gerekli önlemleri almamak.

32) Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda

kagıt vl, maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine

mJ dan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini

branda iıe örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çal!şması yapmak Ve beton

dökmek.

33) Beton mikserleri ve taşıylcı pompalann ayakları açlk durumda iken reflektif malzemeler ile
güvenlik tedbirlerini almamak.

34) Beton mikserine istiap (trafik ruhsatında yazarı azami miktaı) haddinden fazla beton yiikleyerek

şehir içerisinde taşıma yapmak.

35) Elektromanyetik kirlilik ve baz istasyonları insan sağlığını olumsuz olarak etkİlediğinden bu ve

benzeri tesislerin kurulması aşamasında yetkili kurumlar ve İmar Kanunu hükümlerine uyulmaması.

36) yanan yapılann enkazını kaldırmak ve yanmayan kısımlarının tehlikelerini gidermek zorunludur,

37) yağmur ve yeryüzü sularının akış yönünü bir başkasının malına zarar verecek şekilde değiştirmek,

38) Belediyece yapılmış bulunan kanalizasyon kapaklarının, yağmur suyu mazgallarının üzerinin her

ne suretle olursa olsun bez, kauçuk vb. malzeme ile kapatmak veya tıkamak,

ilı A t



39) İş yeri bacalaıında çevre kirliliğini azaltıcı gerekli tedbirleri almamak, uygun/onaylı filtre sistemi

tuiıan.uınaı., meskenljre ait bacaların yılda l kez temizliğini yaptırmamak, bu sebeple çevre kirliliği

meydana getirmek,

40) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanl ve Mülki idare Amiri makamınca veya

iıgili kuruliarca bu konularla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak,

ALTINCIBÖLÜM

TE}tizLiK iLE ir-cİı,İ nılin vı YASAKLAR

Madde 9: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

l)Hernesuretleolursaolsun,çevreyikirletmek,caddevesokaklaraçöp,izmaritatmak,tükürmekve
sümkürmek,
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2) Kanalizasyon ve mazgallaıı tıkayan veya fena koku yayan, maddeler atmak ve dökmek,

3) Yo! ve kaldınmlara pasDas atmak, etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak_deri,_ gübre ve

;a# ;;r;;;;, j-ö*a ,; il;,mak, yağmurlu havalarda yıkanması amacı ile cadde, sokak

ve kaldıİım üzerine çiçek saksısı çıkarmak ve dizmek,

4)Herçeşiteşyavemalzemenin;yükleme,boşaltmavetamiriesnasında,yerleriveçevreyikirletmek.

5) Belediyeye ait çöp bidonlannın ve konteynırların yerlerini değiştirmek, zarar vermek,

6) İşyerlerinde, Belediye tarafından kabul edilen standartlara uygun, çöp kutusu bulundurmamak ve

şüsr"na ait çOp kuplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak,

7)Çöpkaplannıve/veyapoşetleriniüstiikapalıdaolsa,çöptoplamasaatleridışında,cadde,sokakve
meydanlara bırakmak,

E)Binalannveişyerlerininbüçeleriniveönündekikaldırımlarıtemizlememek,süpürülençöpleri,
çöp konteynerine koymamak,

9) Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, pasaj vb,

verlerin ortak kullanım 
"ıur,ıu.,nu 

uutçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kağıt,

yemek atıkları. bulaşık ve benzeri şeyleri atrnak,

l0) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb, şeyler yıkamak, apartman

vğl.'i.l"İİ"i" U"lirledigi ğiln ve saatlerin dışında halı, kilim vb, silkelemek,

ll)Binalardandışarıyaçıkansobaborusu,baca,kanalizasyon,lavabo,banyo,mutfak,tuvaletakarları
tı.'f;r;;k;; #. itı.ıtı'.un"yi ve kirli sutaruı, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak,

12) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek,

13) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs_ boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin

kirletilmemesİlçin lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak,

14) Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldınmlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin

üstlerini kirletmeı< ve işyeıerinin,i".irı"n-e.ıyı" oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına akıtarak

bırakmak,

l5) Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak veya

İ*;;;k,üirında goztıkeceı. ş"iiiiJ., ı.r.t ur ve iıavalandırmak maksadı ile halı, çamaşır vb,

şeyleri asmak"

l6) Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldınm üzerinde araç yıkamak, çevreyi kirletmek,
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l7) Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, Belediyenin ihtarına rağpen kesmemek,

18) Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü
ibadet yerlerinin yiizlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları, tebeşir, yağIı boya" katran vs.
ile karalamak, yakmak, şekil çizmek broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.

19) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanlaıın, gezdirilen evcil hayvanların, cadde, sokak ve
yol üzerinden geçirilen küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin yerleri kirletmesine meydan vermek,
büyükbaş, küçükbaş ve kümes halvanlarını sokaklara brakmak, park, büçe, arsa, mezarlık ve
mabetlerin avlularında hayvan otlatmak,

20) Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda k6ğıt vb. şeyleri
toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin
kirlenmesine sebebiyet vermek,

21) Araçlardan dışaııya çöp, köğıt, sigara izrıariti vb. şeyler atmak,

22) Binalarda izin verilen yakıt haricinde, yakıt kullanınak,

23) İzin veriten yakıt haıicinde, yakıt satmak,

24) Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak
ve büçe içerisiıe gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak,

25) ll Mahalli Çevre Kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma zaman ve
saatIeri b€lirlenmiş olmasına rağnen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zman v€ saatlere
uymamak,

26) Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çahştırmak,

27) Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek,

28) Belediye tarafindan tespit edilen saatler dışınd4 kalorifer yakıtı getirmek, yakıt sevkiyatı
esnasında çevreyi kirletmek,

29) Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her ttirlü hurda depolamak,

30) Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıklan ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve
yakmak,

31) Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya be|ediye tarafından gösterilen
geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımların4
işyeri teraslarına yığarak görüntii kirliliğine sebebiyet vermek.

32) Çöp ve süprüntii kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerin içine atmak,

33) Çöp ve süprünttl kavramı içine girmeyen maddeleri, Belediyeye ait çöp imha sahasından başka
yerlere dökmek,

34) Çöp ve süprüntii ile ilgisi olmayan bilumum atıklaıı, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen
malzeme ve imalat atıklaıını, her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait

çöp imlıa sahalaıına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.

35) Fırın ve fabrikaların bacalanndan kaynaklanan is, toz, krom gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı
ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve kom
futucu fi ltre takılmaması,

36) Her türlü temizlik esnasında toz, cüruf, küI, toprak gibi şeylerin etrafa yayılmasını önleyici
tedbirleri almak mecburidir,

37) Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak
suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da ateş
yakmak yasaktır,
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38) İşyerlerinde, kokuyu dışanya sızdırmayan kapaklı çöp kovası bulundurulması zorunludur,

39) Çevre ve insan sağhğını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, yerleşim yerlerinde ve boş
alanlarda çöp ve benzeri atıklar toplanamaz, biriktirilemez yakılamaz,

40) Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp kapsamına girmeyen;

a. Her türlü inşaat artıklan, molozlaı, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve
artıkları,

b. Evlerden çıkacak kereste ve odun pzırçaları, eski ev eşyaları yanıcı maddeler,
c. Bilumum imalathane ve fabrika artıklaıı,
d. Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,
e. Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları,
f. Atık pil ve radyoaktifgibi maddeler,
g. Sahipsiz her türlü hayvan leşleri atılamaz.

Özel olarak imal edilmiş sıfır atık çöp kapların4 uygun olmayan (cam bölümüne cam, kiğıt bölümüne
l«Ağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına
giren maddeler haıici çöplerin atılması gibi), çöpler atılamaz.

41) Çöp muhafaza gereçlerinin içlerinin kaııştırılması buralardan kdğıt ve hurda toplanması yasaktır.

42) Motorlu/motorsuz araçlarla veya bu araçlara düzenek yapılmak suretiyle tasarlanan yada beşeri
kuwetle çekilmek yada itilmek üzere düzenek yapılan vasıtalarla(seyyar, bisiklet yada motorlu vb.)

çöp toptamak, hurda toplamak, hurdacılık yapmak ve şehir içerisinde taşımak, trafiğe çıkmak yada
kaldırımlarda dolaşmak yasaktır.

43) Sahil caddelerine yaz aylarında belediyece konulan plastik çöp konteynırlanna yanrcı ve delici
çöp, kül vb. madde atmak,

44) İlçemizde yer alan plaj ve piknik alanlarına her tilrlü çöp atmak, kirli ve düzensiz bırakmak,

45) İlçe sınırları içerisinde bulunan dere ve akarsulara veya yatağına her türlü ev eşyast atmak veya

çöp dökmek,

46) Dere yataklarına kanalizasyon gideri bağlamak, akıtmak,

47) Çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve çevrenin korunması maksadı ile ilçemizde kamu kurumları
ile şahıslaıa ait binalarda kalorifer ve soba yakm tarihi'l5 Kasım' da başlayacak l5 Nisan' da sona
erecektir. Bu tarihler dışında dış ortam hava sıcaklığının l5 co' nin altında olması durumunda kalorifer
ve sobalar yakılabilecektir." Hükmüne uymamak,

48) Belediye Meclisi, Belediye Enctiııneni, Belediye Başkanı ve MüIki İdare Amiri makamınca veya
ilgili kurullarca bu konularla ilgili aIınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak.

YEDiNCi BÖLÜM

SAĞLIK VE ESENLiK İı,r İı,cİı,İ ıılrİn w yı.Sa«ıın

Madde l0: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

l ) İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak,
halvan bırakmak ve sulamak,

2) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şehadetnamesi (veteriner sağlık
raporu) ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik halvanları şehre sokmak
veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek,
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sEKiZiNCi BöLüM

MEZARLIKLAR iı-n ir,ciı,i rııin w yısaxııR
Mıdde 11: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

l) Bu Yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiiIleri mezarlıklarda yapmak,
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3) Aşılama işlerini süresi içinde yaptınlmamtş, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya 1rıları gelip
geÇenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan
geçirmek, bu gibi hayvanlaıı serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, hayııanlara
eziyet etmek, dövmek ve dövüştiirmek,

4) Veterinerden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek,

5) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan halııanlara umumi yerlerde binmek,
bunları tedbir almadan yedekte götiirmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip
oynatmak,

6) 5l99 sayılı hayvanları koruma kanununun l4. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi,
satışı ve hediye edilmesi yasaklanan PitbuI Terrier, Japonece Tosa tilrü hayvanlan beslemek cadde,
sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek,

7) Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait
kaldınmlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını, tedbir alarak
temizlememek,

8) 3285 sayılı Halııan Sağhğı ve Zabıtası Kanunu'nun 27 nci maddesi gereğince, Belediyeden ruhsat
almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas gerekli halııan muayenesi
yaptırılmamış hayvanları nakliyecilikte kullanmak,

9) Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve
küçtıkbaş hayvan beslemek, haynıan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, büçelere
bırakmak dökmek.

l0) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ite gıda sevkiyatı yapmak. 9207 sayılı İşyeri
Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-l/D maddesinin (e) bendi hükümlerini taşımayan motorlu ve
motorsuz araçlar iizerinde köfte, balık vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak,

l1) Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz
tutmuş et ürünleri ve sakatat satışt yapmak,

12) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların şehir içerisinde konutlara bitişik olarak park
etmesi,

l3) Balık sahşı yapılan yerlerde, balıkların çelik tezgahlarda satışa sunulmaması ve buz ile muhafaza
edilmemesi.

14) Ambalajda kullanılan poşet veya kese kağıdı gibi materyalleri ağızda ıslatarak veya üfleyerek
açmak,

15) İlçemizde fırın harici ekmek satışı yapan işyerlerince ekmeğin kese kağıdı içerisinde ve kese
kağıdının ağzı kapalı bir şekilde satılmaması( Beli(ilen şeklin dışında ve açıkta sabşı yapılan ekmek
Belediye Zabıta Amirliğince toplanılarak tutanak altına alınacak ve sağlıksız ürün kapsamında
encümen karan ile imha edilecektir.)

l6) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Mütki İdare Amiri makamınca veya

ilgili kurullarca bu konularla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak.



DOKUZIJNCU BÖLÜM

TicARi FAALiyET vE iş yERLERİ iLE ir,cir-i rırin vE yAsAKLAR

Madde 12: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır;

l) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Mlilki İdare Amiri makamınca veya
ilgili kurullarca alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak,

2) İş yeri açma ve çalışma ruhsatını ibraz etmemek,

3) Belediyenin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile ticari faaliyet gösterilmesi esnasında esnaf kontrol

defteri bulundurmamak veya denetime gelen personele göstermemek,

4) İşyerlerinin fiziki ve genel temizlik durumunu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra

korumamak veya yakın çevresini kirletmek, işyeri yakın çevresini temizlememek,

5) İşyeri için belediyelerin işyeri ruhsatında belirlemiş olduğu açma kapama saatlerine riayet
etmemek,

6) İşyerlerinde ilgili mevzuatında belirtilen standart ve ebatta periyodik rnuayenesi yapılmış yangın

söndürme cihazı bulundurmamak ve yangınla ilgili tedbirleri almamak,

7) İşyerinde çalışanların iş kollarına göre belirlenmiş iş elbiselerini ve korunma ekipmanlarını
giymemek ve temiz tutmamak, fiziki temizlik hususunda özen göstermemek, gereken eğitimleri
almamak,
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2) Mezarlıkları Çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarlann üstüne
çıkmak veya ofurmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar
üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek,
her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükOnlannı ihlal ve mezarlıklaIa zAraI vermek ve ölülere
karşı hiirmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak,

3) Sarhoşlann, dilencilerin, se}yaı satıcılann, yanında velisi bulunmayan çocuklann mezarlık içine
girmesi,

4) Giineş battıktaı sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek,

5) Belediyeden izin almadan mezar yapmak, her tilrlil tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak,

6) Belediyeden izin almadan mezarhğa ağaç dikmek veya kesmek,

7) Mezarlık alanında ateş yakmak,

8) Mezarl*larda Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da
herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak,

9) Mezarhk içerisinde her tiirlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayııan otlatmak,

l0) Defin ruhsatı almadan defin yapmak,

l l ) Mezarlık içerisinde mezar taşlarınıve mezara zarar verecek şekilde ateş yakmak,

l2) Mezarlıklardan çiçek, fidan veya herhangi bir bitkiyi koparmalq

13) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Mülki İdare Amiri makamınca veya

ilgili kurullaıca bu konularla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak.
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8) Belediyeden alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen taahhütlere uymamak, ( Telafisi
mümkün olmayan zarar doğması hali değerlendirilir, ruhsat iptaı talebi rapor edilir),

9) İşyerinde üretilen çöp vb. atıklaıın işyeri içinde ve çevresinde toplanması ve muhafazası için
gerekli tedbirleri almamak veya atık su}un uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bir bağlantı

bulundurmamak,

l0) Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde mesul müdiir bulundurmamak veya mesul müdtlr

belgesi almamak,

ll) İşyerlerindeki faaliyeti sebebi ile yakın çevresine rahatsızhk verecek hal ve hareketlerde

bulunmak,

12) Kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde

veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla madde bulundurmak, bunları depolamak veya

izinsiz satmak,

13) İş yerini temiz ve tertipli bulundurmamak, hijyen kurallarına aykırı hareket etmek, temizlik sulıı
vb. sulan veya iş yerine ait herhangi bir atığı yaya kaldırımı cadde ve sokaklara akıtmak, atmak,

dökmek,

l4) Belediye Başkanlığınca kamu yararı için alınan ve tebliğ edilen iş ve işlemlere uymamak,

15) Par! meydaı ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izrıi almadan, stant açmak

ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermelÇ

16) işyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve siiriicülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör
(ışıldak) vb. elemanları koymak,

l7) Sağlıksız ortamlarda gıda depolamak,

l8) Hamam, saun4 solary.ım veya otellerin bu bölümlerinde havlu, peştamal takrmlarını temiz olarak
bulundurmamak,

19) Canh müzik imi almadan canh müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde belirtilen saatler

haricinde, canlı miizik yayını yapılması,

20) işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykırı
işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonıa işyerinin büyütülmesi ve ruhsat şartlarında değişiklik
yapılması,

2l) İçki içilrnesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık içki
satllması,

22) Kabuklan soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin, açıkta bulunduıulması
Ve satllması,

23) Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartllma, hazırlama ve

ambalajlanmasmda kullanılan, her tiirlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesi§atın; gıda maddelerinin
evsafını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, temizliği kolay cins, evsaf ve biçimde
olmaması,

24) Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanı|acak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam,
mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamh
temiz bulundurulmaması,
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25) Yapıtan işin ttirüne göre kullanılan her tilrlü malzeme ile bardak, tabak, çatal, kaşık vb. mutfak

maızemeleri, oyun keğıtlan ve aletlerinin, temizliğinin yetersiz olrnası, çok aşınmış, paslanmış ve

kullanım vasfını kaybetmiş olması,

26) işyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal

edebilecek işlere, tahsis edilmesi,

27) İşyerlerinden, ikametgihlara ve diğer işyerlerine kapı açılması,

28) İşyerlerinde çalışanlann, elbiselerini gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması,

29) Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş elbiselerinin özel bir

dolap içinde bulundurulmaması,

30) Sıtüi tedbirleri alınmamış ve ambalaj lanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması,

paf<etlenmiş, ambalajlanmlş ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş olarak satılması,

3l) Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve dolaplarında teşhir ve ınuhafaza

edilmemesi,

32)İşyerlerinde,akvaryıımcanlılarıdışındahayııanbulundurulması,beslenmesivehertiirlühaşaratın
bulunmasını engelleyici tedbir alrnmaması,

33) İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz

edilmemesi veya saklanması,

33) Somun (ekmek) ve pide fırınlannın, dini ve milli bayram günleri boln:nc4 Belediye tarafından

belirlenen nöbet çizelgesine göre çalışmaması,

34) Engelli vatandaşlaıın işyerlerine giriş ve çıkışlarınl kolaylaştırmak için engelli. rampası

yupı.Ğ"., veya iş yeri ruhsat işıemlerinin tamamlanması sonrası kaldırılması veya engelli rampası

bulunmaması,

35) Gıda üretim ve satış yerlerinde üretim izin belgesinin görünür yerde asılı bulundurulmaması,(Sl79

sayılı kanun ile ekmeklerde etiket zorunluluğu kaldırıldı.)

36) Halk ile teması olan personel ile çalışan işyerlerinin ve grda maddelerini gezici olarak sataıılarıni

İtı. çuırş*ı*.,n ,e işyiri sahiplerinin, periyoaıı< olarak sühi muayenelerinin ve sağlık kamelerinin

üç ayda bir vize yaptırılmaması,

37) lş yerlerinde çalışanların ilk yardım ihtiyaçlaıı için içerisinde ilk yardım malzemelerinin

bulunduğu ecza dolabının bulunmaması.

38) umuma açık istirüat ve eğlence yerlerinde çalıştırılan kişiterin, belediyeye bildirilmemesi, bu

tişilerin buıaş,c, tıastalığı olmadiğına diir sağlık raporlarının altı ayda bir yenilenmemesi.

39) Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı

fiyat ıarifesinin iş yerinin görüniiır yerinde asılı bulunmaması,

40) Tarifesiıde ve etiketinde belirtilen satış fiyatnın üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal Ve hizİrıet satılması,

4l) Ustalık belgesine tabi iş kollannda işyeri açantarın tabi oldukları ustalık belgelerinin iŞ yerinde

asılı o[maması,

42) su ve nemden etkilenecek un, Şeker vb. gıda maddelerinin depolanması ve saklanması için

gerekli tedbirlerin alınmaması,

43) Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı almadan iş yerlerinin resmi tatillerde açık bulundurulması,

44) Ölçülmesi ve tartılmasr gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin Belediyemiz

oıitı ve ayar memurluğunda iayıtlı, damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurmaması, beyan

yılı içerisinde damgalarını yaptırmaması,
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45) Perakende LPG tüp satış yerlerinde, yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen Kg. dan
fazla dolu ttip bulundurulması ve bu tiir işyerlerinde LPG tiipü ve aparatları dışında üriln satılması,

46) Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kiğıt oyunları, okey, vb. oyunlar
oynatılması,

47) Kantinlerde (hastane ve okul kantinlerinde) lokanta türü yiyeceklerin (yemek, döner vb.) satışını
yapmak (yurt binalaıının alİnda faaliyet gösteren kantinler hariç), bakkal ve manav dükkanlarında
tost, döner, sandviç gibi gıda maddelerinin satılması,

48) Türk Bayrağı Tüzüğünün 17. maddesi gereği, işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli ve Resmi
Bayramlard4 Kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde Bayrak asılabilir hükmü gereğince iş yerlerinin
ön kısmına solmuş, deforme o[muş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asmak,

49) Lokant4 restaurant, yemekhane, kafeterya ve bu ttir işyerlerinde yağ tutucu cihazların
takılmaması,

50) Her çeşit atık yağlann kanalizasyona veya logar ağızlarına atılrnası.

5l) Bakkal, Büfe, Manav, şarküteri ve marketlerin kullanım alanlarına göre m2'leri (0-100) mehekare

aıası bakkal, büfe, manav ve şaıküteri, (l01400) metrekare arası Market, (401-1000) metrekare arası

Hipermarket, (l001_2000) metrekare arası Gros market, (200l) metrekareden yrıkarı kullanım alanına
sahip olanlar ise Mega market olarak adlandırılır,

52) Ayrıca 400 m2'den büyük kullanım alanı bulunan alışveriş merkezleri, Düğün salonlan vb. yerler

açılırken araç trafiği ve otopark sorunu açısından uygun olmak zorundadlr.

53) Unlu mamuller satılan yerlerde unlu mamullerin (ekmek kese kağıdı zorunlu) kese kağıdı veya
gıdaya uygun şeffaf geri dönüşümlü poşete konulması zorunludur,

54) Toptan veya perakende satışların yapıldığı alışveriş mağazaları, marketler ile toptancı mağazaları,
diğer işleticiler yük indirme ve bindirme işlemlerini, kış aylan için l8:00' dan sonra, yaz aylan için
20:00' dan sonıa yapacaklardır. Şehir içi trafiğini aksatmayacak şekilde personel ve öğenci
yoğunluğuna dikkat edeceklerdir,

55) Mesken ve işyerlerinin cadde ve sokağa bakan cephelerine konulan, takılan tente, saçak veya
siperliklerin yüksekliği yerden 3.00m.' den aşağı sarkmayacaktır. Bu konuda belediye, tip uygulama

için ölçü, şekil ve standart getirmekte serbesttir. Bu kurala uymak zorunludur,

56) Besin maddelerini sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi maddelerle aynı yerde bulundurmak, teşhir
etmek ve satışa arz etmek yasaktır,

57) Ehliyet gerektiren işlerde, ehliyetsiz, ehil olmayan, belgesiz personel çalıştırmak,

58) Sakatat satan dükk6n vitrinlerinde temizlenmemiş işkembe, paça, baş vs. teşhir etmek,

59) Müşterilere hoş olmayan hal ve hareketlerde bulunmak, eksik bilgi vermek, yanıltmak yasaktır.

60) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Mlilki İdare Amiri makamınca veya

itgili kurullarca bu konutarla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uymamak.

ONIJNCU BÖLÜM

PAZARYERLERİ İr,B ir,ciı-İ tMiR vE YASAKLAR

Madde 13: Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasakür;

l) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek (Bu

durumu tespit edilen pazarcılaıın tüsisleri iptal edilir.),
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2) Hileli satış yapmak (Bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcıların tahsisleri
iptal edilir.),

3) Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmaya çalışmak,

4) Pazaryerinde kendisine tahsis edilen yerin dışına taşmak, çizgileri aşmak,

5) Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantan kullanmak,

6) Mesken, apartman ve dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde
kapamak, duvarlara çivi çakmak, pencere dernirlerine ip bağlamak, belediyece yapılan zemin
malzemesini, kaldınmı hasara uğıatmak vb. zarar verici hareketlerde bulunmak,

7) Pazaryerlerinde yaya ve taşıt geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek,

8) Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında pazaryerlerinde depolama yapmak, tezgih açarak
faaliyette bulunmak,

9) Belediyeden izin almadan tezgah kurmak veya açmak,

l0) pazarın bitimini müteakip pazaryerinde mal ve malzeme blrakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan

dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak,

l l) Satışa arz edilen mallar için fıyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatmaya yönelik yarım kilo
vb. etiket koymak, fiyatların adet veya kg. üzerinden yazmamak,

l2) Pazaryerterinde yangın çıkmasına neden olacak veya can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü
parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak,

l3) Belediyeden izin almadan tahsis edilen stantlaıda değişiklik veya ilave yapmak,

14) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümilnü bozacak şekilde dİrekt, levha, tabela ve çatıya
ip benzeri şeyler asmak,

l5) Pazaryerlerinde hal dışında (rüsumsuz) toptan mal satışı yapmak,

16) Pazar yerindeki esnafimrzın geri dönüşümlü poşet kullanması ve kağıt ambalaj ( kese kağıdı )

bulundurulması zorunludur,

l7) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı ve Mülki İdare Amiri makamınca veya

itgili kurultarca bu konularla ilgili alınan kararlar, tembih ve yasaklar ile çıkartılan emirlere uyrnamak.

oNBiRiNCİBöLüM

FIRIN VE IJNLU MAMLJLLER TirnÜ İŞynnr,rnİ iın ir.cİı-i

EMiRVEYASAKLAR

Mıdde 14: Fırınlar ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur;

l) Eksik gramajlı ekmek imal edilmesi yasakiır,

2) Fırınlaıda denetim esnasında ekmeklerin tartılması için otomatik tartı aleti bulundurulması
zorunludur,

3) Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile işçilerin çalıştırılması yasaktır,

4) Gıda üretim yerlerindeki banyo ve WC' lerin önünde steril paspas bulundurulması zorunludur,

5) Gıda üretim yerlerinde yatakhanelerin dışında işçi yatırılması, kıyafet değişim yerleri dışında,
kıyafet değişimi yapılması yasaktır,
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6) Fırınlann un depolarında veya un satış depolarında, un çuvallannın duvar ile zeminden, en az20 cm
mesafe olacak şekilde ahşap ızgara ile ayrılması zorunludur,

6) Fırınlarda un depoları, bağımsız bir bölümde bulundurulacaktır

7) Fırınlarda kirli ve yırtık pasa bezi kullanılması yasaktır,

8) Fırınlarda otomatik (fenni) elek bulundurulacak, un bu eleklerle elenecekiir,

9) Fırın bacalarında 3 tanklı sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır,

l0) Ekmek fırınlarında, hamur ve ekmek dinlendiıme odası bulundurulması zorunludur,

l l) Bayat ekmekleri hamura katmak veya ısıtarak tekaı satınak yasaktır,

l2) Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır,

14) Pastüane, somun ekmek ve pide imal edilmeyecektiı,

l5) Sanşa sergilenen ürünler camekinlaıda satışa arz edilecektir. Fırından yeni çıkan ürünler
dinlendirme yapılırken açıkta bekletilmeyecek üzeri steriI biı malzeme ile örtiilecektir,

l6) Ürünler vatandaşın dokunamayacağı temas etıneyeceği bir şekilde sunulacak ve teslim ediIecektir,

l7) Ilçemizde fırın harici ekmek satışı yapan işyerlerince ekmeğin kese kağıdı içerisinde ve kese

kağıdının ağzı kapalı bir şekilde satılabilmesi milmkündür. Belirtilen şeklin dışında ve açtkta salışı
yapılan ekmek Belediye Zabıta Amirliğince toplanılarak tutanak altına alınacak ve sağlıksız ürün
kapsamında encümen kararı ile imha edilecekth. Ekmeğin taşınmasında da bu usul kullanılacaktır.
Ekmek sadece fırın içlerinde vatandaşların temas etmeyeceği ve sadece hijyen kurallanna uyan
personelce eline eldiven giyınek koşuluyla poşetlenerek satılabilir. Bu kurallara uymamak belediye
encümenince ilkinde para cezası, ikincisinde işyerinin geçici olarak kapatılması, üçüncüsünde iş yeri
ruhsatırıın iptali ile sonuçlandnlacaktır,

36) Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satrşa sunulması,

37) Bayat ekmekleri tekar hamura katarak, üretim yapılması,

26- Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, iaze ve bayat ekmeklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu
gösterir levha bulundurulmaması.

27- Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, elektronik terazi bulundurulmaması.

3l- Ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu gıda mamulleri imalathanelerinde un eleme eleğinin çalışır
durumda bulunmaması.

oxixıxcinöı,ütı
KASAP TÜRÜ İŞYERLERİ iLE iLGİLİ

EMİRVEYA§AKLAR

Madde l5: Fırınlaı iIe ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur;

l ) Kasap dükkanlannda deri bulundurulmayacaktır,

2) Kasaplar etlerini buzdolabının dışında teşhir etmeyeceklerdir,

3) Kasap dükkanlannda ve alışveriş merkezlerinin et reyonlarında hazır kıyma bulundurulmayacaktır,

4) Kasaplaı, yetkili kurumlardan izinsiz sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir,

5) Kasaplar, açıkta et nakil etmeyeceklerdir,

üı

7I A Y



6) Kesim hayvanlarının şehir içerisinde yaya olarak nakledilmeleri yasaktr,

7) Her tiirlü kırmızı ve beyaz et ürünlerinin paket satışınd4 üretim imİ ile ilgili belgelerin barkodunu

ürün üzerine yapıştırmak mecburi olup, üretim izin belgeleri olmadan satışa sunmak yasaktır,

8) Özel kesim yapaİak et satan marketlerde, sorumlu kontrol veterineri bulundurulacaktır,

9) Damgasız olarak et ve benzeri şeyleri satmak yasaktır,

l0) Seyyar kasaplık yapmak yasaktır,

ll) Etlerin paıçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her tiirlü yüzey, malzeme ve makinelerin kolay

temizlenebilİr, yıkanabİlir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olması mecburidir,

12) Düktinlardaki et satışı yapıtan bölümlerin şeffaf ve müşteriler tarafindan görülebilir şekilde

diizenlenmesi zorunludur,

13) kasaplarda bulunan bıçak, satır vb. kesici aletler temiz ve paslanmaz malzeme ile imal edilmiş

olacaktır.

ONDöRDi}NCü BöLüM

GEzİCi VE sABiT SATICI İLE iLGiLi EMiR vE YASAKLAR

Madde l7: Gezici ve sabit satıcı ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur;

1) Belediyece izin verilmeyen yerlerde, sabit ya da gezici (seyyar) satıcılık yapılması yasaktır,

2) sezonluk olarak ya da belli bir süre ile izin verilen tezgah, sergi ve benzerlerinin, Belediye

ta:rafından verilen siire sonunda kaldırılması zorunludur. Süresi bittiği halde kaldırılmayan sergi,

i"r!aı, ," b"nr".ıeri Belediye tarafindan kaldırılarak masrafları ilgilisinden tahsil edilir,

3) Simit tirrü benzeri unlu mamullerin satışı için b€lediyece belirlenecek standartlardaki araÇlaı dıŞında

ve izin verilen yerler dışında satış yapılması yasaktır,

4) Gezici ve sabit olarak izinli satış yapanlann, satbkları malı nereden aldıklarını belirten alış

faturasını yanlarında bulundurmak ve ibraz etmek zorundadır,
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oNüÇtNcü BöLt M

OTEL TİJRü İŞyınr,rnİ iı-ı ir.çir,İ

EMiRVEYASAXLAR

Madde l6: Oteller ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur;

l) Oteller odalann kaç kişilik olduğunu belirtmek zorundadır,

2) Oteller odalannda telefon, terlik bulundurmak zorundadırlar,

3) oteller, odaların banyo, fuvalet ve kat aralarında yeterli aydınlatmayı sağlayacaklardır,

4) Oteller oda numaralannı kapı üzerinde belirteceklerdir,

5) 24 esasına göre recepsiyonist görevlendirmek zorunludur,

6) Tüm odalaıda sıcak su bulundurma mecburiyeti bulunmaktadır,

7) otellerde ilçernizi ve bölgemizi tanıtıcı, gezilecek ve görülecek yerleri belirtir ilan,_ afiş, broşiir vb,

.ut..yuıı.. .tiş"rilerce göıilecek yerlerde asılı ve masa üzerlerinde veya odalarda bulundurulacaktır,



5] Pel9diye Başkanlığınca gezici ve sabit satıcılık yapma izııi olmadan satış yapmak yasaktır.
(Beldede ekonominin ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla iİinsiz satİş yapan
se}Yar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyeüen men edİlmesi
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ile cezası ödenmeyerek
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar Betediye Başkanıntn onayı ile yoksullara verilir.j

oNBEşiNcİ BÖLÜM

H[JRDA, oDtIN, KÖMt R, KUM, ÇAKIL, MALZEME DEPoLARI vE SATIŞ YERLERİ iLE
ILGILI EMIR VE YASAKLAR

l) Şehir içerisinde, meskun mahallerde ve boş arsalarda odun, kömür. kum, çakıl
ve hurda depoları açılamaz ve bu tiir malzemelerin satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta
belirti|en miktardan fazla depolama yapılamaz,

2) Kömür satış yerlerinde, belirlenen standartlara uygun torbalaıda kömür satışı yapılabilir. Açıkta
dökme odun ve kömür bulundurulamaz ve satışı yapılamaz,

3) Sıvılaştınlmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan
işyerlerinden, izin belgelerinde veya özeI mevzuatlarrnda gösterilen ölçülerden fazla miktaıda yanıcı,
parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulması yasaktır,

4) Şehir içerisinde ye meskün mahallerde daha önce açılan odun ve kömür depoları, her tiirlü yangına
karşı önlem almak zorundadır.

ONALTINCI BÖLÜM

KAMU ALANLARI İLE İLGiLİ HÜKÜMLER

Madde 19: Kamu Alanları ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

l) Cami avlusuna, anrt etrafına, köprü, park ve yeşil alanlara camekin, tabla, el arabası gibi araç ve
gereçleri bırakmak suretiyle düzenini bozmak yasaktır,

2) Binalann, abidelerin, korunması gerekli olan kültürel varlıkların, camiler ve her tilrlü ibadet
yerlerinin yüzlerini, duvarlannı, cadde, sokak ve trefuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vesaire ile
karalamak, buralara yazı yazmak, çizmek ve kirletmek yasaktır,

3) Belediyemizden izin alınmadan kamuya ait alanlarda süreli ya da süresiz stant kurmak yasaktır,

4) Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve aıaç geçişine engel olacak demir, kazık, zincir ve beton
blok, park yasağı dubaları gibi fiziki engeller oluşturulması, karayolu ile kaldırım arasına motorlu
araçlann çıkarılması amacıyla demir veya beton malzeme ile rampa oluşturulrnası yasaktır,

5) Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek
(Yapıldığı takdirde Belediye taıafindan kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.) yasaktır,

6) Caddelerde, yollard4 kaldırımlaıda ve umuma mahsus alanlarda kabuklu yemiş artıklarını yerlere
dökmek ve atmak yasaktır,
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Madde 18: Hurda, Odun, Kömür, Kum, Çakıl, Malzeme Depoları Ve Satış Yerleri ile ilgili hususlarda
aşağdaki esaslara uyulması zorunludur;



7) Kamuya ait yerlerde bulunan ağaçların dallaıını koparmak, kesmek, bankları ve ofurma gruplannı
tahrip etmek, park oyun araçlarına zarar verecek şekilde kullanmak, sökmek, çalmak ve her tİırliİ zarar
vermek yasaktır,

8) Kaldınm ve yaya yollan üzerindeki engelli vatandaşlann hareket kabiliyetini arttıran engelli yaya
ve kaldırım çizgileri kapahlamaz, önü kesilemez ve önüne engel konulamaz,

9) Kamuya ait alanlara, bu alanlardaki duvar, oturma gruplarına, köprülere, alt ve üst geçitlere, yollar4
direk vb. gibi yerlere yazı yazmak, boyamak, karalamak yasaktır,

l0) Aıaçlaıın hızını kesmek veya yavaşlatmak amacıyla konulan hız kesicileıini koparmak, tahrip
etmek veya belediyeden izinsiz yollara hız kesici halat vb. malzeme koymak yasaktır.

oNYEDiNci BÖLÜM

PARK VE BAHÇf,LER İLE İı,cir,İ ırÜriilrı,ın
Madde 20: Park ve Büçeler ile ilgili hususlarda aşağıdaki esaslaıa uyulması zorunludur:

l) Düzenlenmiş alanlarda ve parklarda çimenlere ve çiçeklere basmak, çiğnemek, tahrip etmek, top
oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara, fidanlara
ve korkuluklara zarar vermek, ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek,

2) Park ve büçelerdeki yeşil alanlara, aydınlatma tesisatlarına, ofurma ve oyun grupları ile diğer
eklentilere zarar vermek, yazı yazmak, boyamak, vasfını değiştirmek, buraları işgal etmek ve
kirletmek,

3) Genel süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umuma açık parklardaki anıt, eser ve eklentilerine
zarar vermek,

4) Parklardaki banklarda, masalarda uyumak, yatmak, nahoş hal ve hareketlerde bulunmak içki içmek,

5) Park ve Bahçelerde izin verilen yerlerin dışında mangal yakınak,

6) İzinsiz sergi kurmak veya her ne suretle olursa olsun yiyecek ve içecek satmak,

7) Parklara, büçelere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkların atılması, kabuklu yemiş artıklannı
yerlere dökmek ve atmak,

8) Park ve Bahçelerde Belediyece konulmuş kanepe, masa, bank vs. gibi yerlerin dışında yere çul,
kilim vs. sererek oturmak,

9) Belediye tarafından izin verilmeyen park ve büçelere motorlu ya da motorsuz araçlarla girmek ve
bisiklet sürmek,

l0) Park ve Bahçelere ve yeşil alanlara çöp dökmek,

ll) Belediyece veya belediye şirketince işletilen alanlarda sözleşme veya şartnam€ ile belirlenen
kurallara uymamak.
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ONSEKİZiNCİ BÖLÜM

DiĞER HUSUSLAR

Madde 21: Belediye zabıtasının görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında görevli
zabıta memuruna zorluk çıkarmak ve mukavemet etmek yasaktır.

Madde 22: Bu Yönetmelik'te yer almayan hususlar ile ilgili olarak ilgili diğer kanun, yönetmelik ve
genel hükümler uygulanır.

Madde 23: Bu Yönetmelİkte yer alan ancak mer'i mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilmiş ve özel
hükümlere bağlanmış Kanun ve Yönetmelik maddeleriyle çelişmesi durumunda Kanun ve
Yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.

OİIDOKUZUNCU BÖLÜM

CEZAi IrİIKüMLER

l) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara ulrılup uyulmadığının denetimini belediye zabıtaları yapar.
2) Denetim ve Kontrol yapan zabıta memurları tarafından tanzim edilen tespit tutanakları Belediye

Encümenine gönderilir.
3) Zabıta memurları tarafından tanzim edilen tespit tutanaklarına istinaden; Belediye encümeni, l593

Sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 283'üncü ve l608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik
AhkAmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini
Muaddil Kanunun l'inci maddesinde yer alan "yasaklanan faaliyetin menine kaIal verilir"
hi.ikiim yetkisi ile Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve
talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket
edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere
veya yapmayanlara Belediye Enciimeni kararı ile yasaklanan faaliyetin şartlannın
kaldırıldığı ve bu kapsamda her tiiIlü tedbirin son bulduğu yöniindeki işyeri ilgilisinin
taahhüdiinün yazılı olarak bildirilmesine kadar geçen silre için işyeri kapatma cezası
verİlİr, belediye ençümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idari para

cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir, veya müsadere altına alınmasına karar
verilebilir. A3ırıca encümence kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

4) Encümen taıafuıdan verilen idari p.ıra cezası Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek bu birim
tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsi| Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

5) İdari para cezaları her takvim yıh başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.196I tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilAn edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
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çrşitr,i uürüırı,on

Madde 25: işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlannı algılamayan ve bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş onbeş yaşından küçüklere ve davranış yeteneği
önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai müelyideler
uYgulanmaz, ancak iş yerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin işlediği suçlardan
dolayı müelyide iş yeri ilgilisine uygulanır.

Madde 26: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler
aynen uygulanır.

YENİ DÜZENLEMELER

Madde 27: Bu Yönetmelik'te bahsedilmeyen işyerleri hakkında o işyeri ile ilgili olarak, diğer
işyerlerine uygulanan benzeri hükümler uygulanır.

YİRMbİRiNCi BöLüM
UYGULAMA _YÜnÜnr,Üx

Uygulamaya ilişkin hususlar

Mıdde 28:

l) Ceai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlaıa dikkat edilir:
a) Kişi hakkında uygulanan tespit tutanaklan ilgilisine verilmek iizere tebliğ edilir,

İlgilisi karar tebliğini almaktan kaçınırsa 19/02/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hiiki.imlerine göre işlem yapılır.

a,l)Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.
a.2)Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi haneIerine açıkça

yazılır.
a.3)Bu yönetmelikte belirlenen kurallann ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde
olması halinde, suçu işleyenin durumu dikkate alınarak işlem yapıhr.
a.4)Tespit Tutanakları Belediye Encümenine sevk edilir.

2) Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince verilecek
sanat ve ticaretten men kararlannın uygulamasında;

Hazırlık; Karar ilgiliye tebliğ edilerek, bozulabilecek mallann zaruri ve şahsi eşyaları alınması,
işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri süibinin kapatma işleminde hazır bulunması
istenir.
UYgulamı; Verilen sürenin dolması ile yapılacak kapatma işleminde; Yangın, su baskını, hırsızlık
gibi durumları önleyici tedbirler alınır. Pencere ve kapılar kapatıIarak dışarıyla temas kesilir. işyerinin
dışa açılan bütiin kapıları mühürlenir. kapatma tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme
yapıldığı, tarih ve saati belirtilerek imza altına alınır. İmzadan kaçınması halinde durum tutanakta
belirtilerek imza altına alınır.
İhlal; Encümen kaıarı ile sanat ve ticaİ€tten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden önce mühür
bozularak açıldığı takdirde ; "mühür fekki tutanağı" tufularak Cumhuriyet Savcılığına suç
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duyurusunda bulunulur. İşyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda "mühür kaldırma
tutanaği'tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.

Mahkeme Kararları; Yetkili mahkemeler tarafindan Belediye encüıneninin verdiği kaıarlar için
yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatına işlemi iptal edilir,

Mükeme karannın haricinde kapatma işlemi durdurulmaz.

Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 29: Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;

a) Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,

b) Alınan yazllı ya da sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında memur taraflndan

kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı

şüitliği ile,

c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine

rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,

ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa

delilleri ile birlikte kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde belediye zabıtalan tarafından tutulan

tespit tutanaklarına istinaden Belediye encümenince cezai yaptırım uygulanır.

Uygulama Alanı

Madde 30:

Bu yönetmeliğin uygulanmasında Çamlıyayla Belediyesinin sorumluluğu Çamlıyayla Belediyesinin
sınırları ve diğer mevzuatlar ile sorumluluğuna verilen alanlar ile sınrrlıdır.

Uygulama ve Sorumluluk

Madde 3l:

Bu yönetmelik hükümlerini İyidere Belediyesi uygulamakla görevli ve sorumludur

yüriirlülük

Madde 32:

Bu yönetmelik, İyidere Belediye Meclisince kabul edilip onaylaıdıktan sonra 30l l sayılı kanunun

2'nci maddesi gereği uygun araçlar(İtan, askı ve İyidere Belediyesi WEB sitesi yayımlanma) ile halka

duyurulduktan sonıa yürürlüğe girer.

yükümlülük

Madde 33:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l3.maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya
ilişiği olan gerçek ve tiizel kişiler; Belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve
duyrırulaıına uymakla yükümlüdür.
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Yürütme

Madde 34:

Bu yönetmelik hükümlerini iyidere Belediye Başkanı yürütiir.

yürürIükten l(aldırılan yönetmelik

Madde 35:

iyidere Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 31 sayılı karan ile kabul edilen Zabıta
Talimatnamesi yüriirliıkten kaldırllmıştır.

yürürlük tarihi
Madde 36:

Bu Yönetmelik İyidere Belediye Mec|isince 02/02/2022 tarihli ve 2022 l l0 sayılı kararı ile kabul
edilerek 301l sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2'nci
maddesi gereğince uygun aıaçlarla halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.

Mf,cl,is BAŞKAM KATİP @ye) KATİP @ye)

Saffet METE Hasan KOLCU Zeynep ERSOY
Belediye

ö
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Çöp ve süprüntü kapsamına girnıeyen maddeler:

a) Her tiirlü inŞaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.

b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçalan.

c) Bilumum imalaüane ve fabrika artıklaıı.

d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlaı, ağaç dalları, park, büçe, sebze ve melve bahçesi atıklan,
kalorifer, kül ve cüruflan.

Çöp ve süprüntü kapsamına giren mıddeler:

a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.

b) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük
bidon vs.

c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge arttk ve süprüntiileri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalar,
caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.

d) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.

e) Ağaç yapraklan, yo| ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,

f) Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprünttileri ve hal çripleri.

g) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri

h) Soba külleri.

MEcLİs BAşKANI KATiP @ye) xı,TiP ğe)

METE Hasan KOLCU Zeynep ERSOY
B &
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