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T.C. 

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ 

 

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç ve Kapsam: 

 MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik kanunların belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, 

esenlik, sağlık ve huzurun sağlanması, halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli 

kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. 

 (2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, 

bulunan veya ilişiği olan her şahıs, tüm işyerleri, gerçek, tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları, her 

hangi bir işyerine kurum ve kuruluşlara bağlı olmaksızın hizmet gören kişiler ile tüm ilçe halkı 

( Seferihisar Belediyesi sınırları Seferihisar ilçe sınırlarıdır.) belediyenin kanunlara dayanan 

kararlarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür. 

 

 Dayanak    

 MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik; 

  1) T.C. Anayasası.  

  2) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.  

  3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.  

  4) 831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun. 

  5) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.  

  6) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.  

  7) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.  

  8) 6099 Sayılı Kanun 7201 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair Tebligat Kanunu. 

  9) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.  

10) 3194 Sayılı İmar Kanunu.  

11) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu.  

12) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.  

13) 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 Sayılı Kanun.  

14) 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği. 

15) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.  

16) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun.  

17) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş 

Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı 

Hakkında Yönetmelik.  

18) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleri ile ilgili olarak 

14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
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Yönetmelik.  

19) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih ve 

26245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik. 

20) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve yönetmelikler 

21) 22.2.1989 tarihli ve 13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan 

Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği 

22) 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan 

ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik 

23) 4109 Sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun.     

24) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.  

25) 6831 Sayılı Orman Kanunu.  

26) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu. 

27) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.  

28) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.  

29) 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.  

30) 2893 Sayılı Bayrak Kanunu.  

31) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu.  

32) 11.3.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bu-

lunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve ilgili yönetmelikler 

33) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.  

34) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.  

35)19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği.  

36) 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle yapılacak 

Yardımlara Dair Kanun.  

37) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.  

38) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.  

39) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

40) 18.10.1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü.  

41) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 

42) 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği. 

43) 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. 

         44) 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

45) 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 

46) 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun. 

47) 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

48) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun. Buna 

göre;  

      a) Belediye meclis  ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamele-

rin verdiği görev ve yetki çerçevesinde kabul ettikleri kararlara aykırı hareket edenlerle bele-

diye kanun nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapma-

yanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmüne göre idarî 

para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de 

verilebilir. 
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               b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin belli bir süre zarfında yapılmasını da 

emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi 

zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. 

                 c) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygula-

nır. (08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 

Sayılı Kanun, Madde 1.)  

Madde 3- Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya 

yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve gereklerini yerine getirmeyenler hakkında; 

yukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, İl İdare Kurulu ve Belediye ka-

rar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır.  

Madde 4- Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.   

Tanımlar 
 

MADDE 5-  (1) Bu yönetmelikte ifade edilen; 

         a) Belediye: Seferihisar Belediyesi 

 b) Belediye Başkanı: Seferihisar Belediye Başkanını 

         c) Belediye Meclisi: Seferihisar Belediye Meclisini 

 d) Encümen: Seferihisar Belediye Encümeni'ni, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Kurallar 

 

Nizam ve İntizam İle İlgili Kurallar 

 

 MADDE 6 -  Aşağıdaki fiiller yasaktır. 

 

 6.1) Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak. Bayraklar standarda uygun 

olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır. 

 6.2) Park bahçelerden, çeşmelerden, havuzlardan ve yangın musluklarından su almak ve bu 

alanları kirletmek, kırmak, tahrip etmek ve buralarda eşya, taşıt ve hayvan yıkamak. 

 6.3) Binaların, abidelerin, anıt ve eserlerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve her 

türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları, direkleri, durakları, 

reklam tabelalarını vs. tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek, kirletmek 

ve tahrip etmek.  

 6.4) Şehir içerisinde, evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait 

alanlarda el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, motosiklet, bisiklet, çuval vb. motorlu veya 

motorsuz her türlü araç ile hurda, çöp, kâğıt vb. şeyleri toplamak, taşımak ve depo etmek. 

 6.5) Umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek, kirletmek. 

 6.6) Kamuya açık alanlarda veya toplu taşıma araçlarında izinsiz çalgıcılık yapmak, şarkı 

söylemek, gösteri sergilemek veya bu eylemi hayvanlara yaptırmak. 

 6.7) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve 

turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, yerli ve yabancı turistlerin rahatça 

gezmelerini, seyahat etmelerini engellemek, hanutçuluk yapmak. 

 6.8) Belediyemiz tarafından projelendirilerek halkın kullanımına sunulan kent mobilyaları, 

oturma ve oyun gruplarını amacı dışında kullanmak,  kirletmek, kırmak, tahrip etmek veya bunlara 
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aparatlar ilave etmek. 

 6.9) Dükkânların, binaların sokak veya caddeye bakan cephelerine görüntü kirliliği oluşturacak 

şekilde nesneler asmak. 

 6.10) Yol üzerindeki binaların dış yüzeylerine, balkon, pencere ve teraslarına etrafı rahatsız 

edecek, tehlike oluşturacak şekilde anten, klima, bayrak, flama, levha, afiş, saksı vb. malzeme asmak, 

takmak. 

 6.11) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, 

çeşme musluklarını, çöp kutularını, çöp konteynırlarını, sabit ve hareketli duba, bariyer vb. alet, 

edevat ve araçları bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek. 

 6.12) Bina, iş hanı, pasaj ve kapalı çarşılarda ortak kullanım alanlarını, koridorları, merdivenleri 

ve geliş geçişe ait yolları işgal etmek. 

 6.13) a) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol 

kenarları, yeşil alanlar,  vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, çöp dökmek, orta refüj ve 

parklardaki çimenlerin, çiçeklerin üzerine oturmak, çiçek koparmak; ağaçlara, fidanlara her ne suretle 

olursa olsun zarar vermek, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, ağaçlara 

hayvan bağlamak veya salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, ağaçları tahrip 

etmek, bu alanlarda hayvan otlatmak, ağaçları ve fidanları kesmek veya budamak,  ağaçların 

meyvelerini toplamak vb. fiillerde bulunmak. 

         b) Şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak geçen alanlara, 

Belediyenin izni olmadan çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar vereceğinden, gelişi güzel 

ağaç dikmek. 

 6.14) Kamunun yararlandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar, parklar, yol kenarları, 

sahiller ve açık alanlarda ücretli ya da ücretsiz olarak oyuncak veya havalı tüfekle atış talimi 

yaptırmak. 

 6.15) Umumi park, yol, meydan gibi alanlardaki her çeşit süs havuzuna girmek, süs 

havuzlarında yüzmek veya bu havuzları kirletmek. 

 6.16) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için veya tente olarak 

hasır, çuval, bez, naylon vb. gibi kötü görüntü oluşturacak unsurlar kullanmak. 

 6.17) Gemi, yat, balıkçı teknesi vb. deniz araçlarını kıyıya bağlamak amacıyla kıyılara beton 

dökmek veya demir, kazık vb. cisimler çakmak. 

 6.18)  İdarelerce belirlenen saatler haricinde kalorifer yakmak. 

 6.19) Kamunun yararlandığı caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, sahillerde, parklarda izinsiz 

fotoğrafçılık yapmak. 

 6.20) Kamunun yararlandığı alanlarda falcılık yapmak, dilek-kısmet-niyet vb. çekilişler 

yaptırmak. 

        6.21) Üst-alt geçit, duvar, parmaklık, ağaç, çit vb. yerlere çamaşır, yün, halı vb. şeyleri asmak, 

kurutmak, sermek. 

 

 6.22) Kamusal alanlarda ve boş arsalarda çalı, çırpı, toprak, moloz, hurda vb. şeyler biriktirmek. 

 6.23) Kamusal alanlarda, boş arsalarda, yol, meydan, sokak, cadde, yürüyüş parkuru, bisiklet 

ve yaya yolu vb. yerlerde zirai, ticari, inşaat ile ilgili her türlü iş makinelerini, kepçe, çekici, vinç, 

traktör, römork, tekne, tekne malzemelerini, motorlu motorsuz her çeşit  araç, gereç  ve aletleri 

düzensiz, tehlike arz edecek, görüntü kirliliğine neden olacak, halkın kullanımını engelleyecek, 

çevreye rahatsızlık verecek  şekilde bırakmak ve park etmek. 

 6.24) Belediyeden izinli olarak stant, tanıtım vb maksatla tahsis edilen veya kiraya verilen 

alanları zamanında boşaltmamak 
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 6.25) Belediyenin izin verdiği yerlerden başka yerlerde her ne vasıta ile olursa olsun  gezici 

veya sabit seyyar satıcılık yapmak 

 6.26) Meydan, cadde, ve bulvarlarda bulunan işyerlerinde, binalarda, apartmanlarda geceleri 

kent estetiğine uygun olmayan ışıklandırma kullanmak; çevreyi rahatsız edici lazer ışığı, projektör, 

ışıldak vb. kullanmak. 

 6.27) Şehir içerisinde, bahçe ve arsalarda bulunan ağaçları yola, kaldırıma, komşu parsele 

taşması halinde  (ağaç sahiplerince) budamamak. 

 6.28) Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırlarının yerlerini değiştirmek. 

 6.29) Sezonluk ya da belli bir süre ile izin verilen tezgâh, sergi ve benzerlerini Belediye 

tarafından verilen süre sonunda kaldırmamak 

 6.30) Umuma mahsus alanlardaki yürüyüş parkurlarını, gezi alanlarını, spor alanlarını ve 

aletlerini başkalarının kullanımını engelleyecek şekilde kullanmak, bu alanların kullanım amacına 

aykırı hal ve hareketlerde bulunmak 

  6.31) Kıyılarda, yetkili idareden izin almadan ve başkalarının hakkını engelleyecek şekilde 

şezlong, masa-sandalye vs. koyarak ticari faaliyet göstermek. Şahısların başkalarının hakkını 

engelleyecek şekilde sabit olarak şezlong, masa-sandalye, şemsiye vs. koyarak kamusal alanı  işgal 

etmesi yasaktır. 

         6.32)  Kamunun kullanımına açık alanlarda satış yapmak veya satış alanı oluşturmak amacıyla 

çeşitli fiillerde bulunmak.(Kazık çakmak, beton dökmek, masa-sandalye, semaver, tabela gibi 

imalatlar koymak.) 

       

      Aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur. 

  

 6.33) Binaların kanalizasyon bağlantısını yaptırmamak, ana kanalizasyon sisteminin olmadığı 

binalarda sızdırmaz fosseptik bulundurmamak yasaktır. ( Her binanın kanalizasyon bağlantısının 

yapılması ve ana kanalizasyon sistemi bulunmayan binalarda sızdırmaz fosseptik bulunması, 

fosseptik çukurundan çevreye koku ve sızıntı yapılmaması konusunda her türlü önlemin alınması, bu 

konuda ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelere uymak zorunludur.) 

 6.34) Binalara ait yağmur suyu borularını zemine kadar indirmemek ve varsa yağmur suyu 

kanalına bağlatmadan kaldırıma akıtmak yasaktır. 

 6.35) Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıçları, her türlü kuyu, mahzen vb. çukurları üstü açık 

bulundurmak veya etrafını çevirmemek ve bu alanlarda gerekli emniyet önlemini almamak yasaktır. 

 6.36) Kamusal alanlarda ve boş arsalarda Belediyeden izinsiz olarak baraka yapmak, çadır 

kurmak, ATM kurmak, malzeme, araç ve gereç koymak, depolama yapmak vb. görüntü kirliliği 

oluşturabilecek her türlü fiilde bulunmak yasaktır. 

 

 6.37) Ambalajsız, menşei belli olamayan açıkta deterjan, çamaşır suyu, mekanik temizleme 

tozu vb. satmak yasaktır. 

 6.38) Yetkili kurumlardan ve Belediyeden İzin almadan kuyu açılamaz, kuyu suyu ticareti 

yapılamaz, kaynağı ve niteliği belirsiz halk çeşmelerinden su kullanılamaz, inşaata, eve, iş yerine 

çeşmelerden su kullanılamaz, araç, eşya, hayvan yıkanamaz, her ne şekilde olursa olsun sular, 

çeşmeler, kuyular kirletilemez. Su kaynaklarının korunması ve halk sağlığı için şehir içinde habersiz 

sondaj yapmak yasaktır. 

 6.39) Halkımızın vicdani ve dini duygularını suiistimal ederek cadde, bulvar, yollar, ışık ve 

kavşaklarda mendil, çiçek, sakız, yara bandı, kalem, tespih, kartpostal, bayrak vb. ürün satmak, cam 

silmek, asker yardımı toplamak, müzikli ve müziksiz gösteri yapmak vb. faaliyetleri yaparak para 
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toplamak yasaktır. 

 6.40) Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar 

üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak, 

fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün 

asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması; 

          a. Belediyemiz sınırları içinde, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve 

darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım, satış ve 

hurdacılık yapılması yasaktır, bu hallerde anons ve megafon vb. cihazlara el konularak cezai işlem 

uygulanır. 

               b. Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda 

halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması, 

        c. Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, 

komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak 

yasaktır. 

 6.41) Yollar, meydanlar, nakil vasıtaları ve halka açık yerlerde halkın huzur ve rahatını bozacak 

fiil ve hareketlerde bulunmak, 

                    a. Başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek, 

şakalaşmak, argo ve küfürlü konuşmak vb. fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 

                    b. Kasti olarak vasıtalarla insanlara ve araçlara kirli su sıçratarak zarar vermek ve 

kirlenmeye sebep olmak yasaktır. 

                    c. Belediye sınırları içerisinde tankerlerden mazot veya yakıt akıtarak çevreyi 

kirletilmesi yasaktır. 

                    d. Meskun mahal içindeki alanlara LPG yüklü aracını park ederek terk etmek yasaktır. 

                    e. Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçların park yeri ve benzin istasyonu 

harici cadde, bulvar, boş arsa ve yollara park etmek yasaktır. 

 6.42) Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği 

kitap, kaset, CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallerin Pazar, panayır, meydan, cadde, sokak ve yaya 

kaldırımlarında satış yasaktır. Satışa teşebbüs edilen materyaller toplatılarak yetkili makamlara teslim 

edilir.(Kaçak bandrolsüz olanlar tutanakla imha edilir.) 

 6.43) Her türlü toplu taşıma araçlarında ve halkın toplu olarak bulunduğu kapalı alanlarda 

sigara vb. tütün ürünleri içmenin yasak olduğunu belirten SİGARA İÇMEK YASAKTIR levhası 

asmamak. 

 

 6.44) Yüksek sesle veya ses yükseltici araçlarla, durarak veya gezici olarak satış, reklam, ilan 

yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp, çağırmak, klakson çalmak. 

 6.45) Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak. 

(Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir). 

 6.46) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak. 

 6.47) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri 

çerçevesinde belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. Uymayanlar ile ilgili gerekli işlemleri 

yapmak. 

Temizlik ve Sağlık İle İlgili Kurallar 

 MADDE 7-  Aşağıdaki fiiller yasaktır. 

 

 7.1) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, 

sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta bulundurmak, taşımak. 
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 7.2) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, kemik, gübre, paçavra vb. biriktirmek, 

dökmek, sermek ve kurutmak. 

 7.3) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerine, tıkanmalarına veya etrafa kötü 

koku yayılmasına sebep olacak maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon  ve kanal temizliği için 

ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak. 

 7.4) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ya da gelip geçenleri ve etrafı kirletecek, lekeleyecek, 

iğrendirecek malzeme, eşya vb. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek. 

  7.5) Her türlü hayvan ölülerini ve pisliğini açık bırakmak ve çöp konteynırlarına atmak. 

 7.6) Yollara, kaldırımlara, halı ve paspas vb. şeyleri atmak ve sermek. 

 7.7) Yolları ve tretuvarları her ne suretle olursa olsun tahrip edecek, kirletecek fiillerde 

bulunmak. 

 7.8) Çöp kapsamına girmeyen maddeleri çöp kaplarına atmak. 

 7.9) Belediyelerce belirlenen saatler haricinde cadde, sokak, kaldırım vb. alanlara çöp çıkarmak. 

 7.10) Özel olarak imal edilmiş çöp kabı bulunan yerlerde; çöp ve atıkları  niteliklerine uygun 

olmayan bölümlere atmak. 

 7.11) Binalardan dışarıya bağlantısı olan su borusu, soba borusu ve bacalardaki sızıntılar ile 

klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef su akıntılarını önleyecek tedbirleri 

almamak. 

 7.12) Cadde, sokak, meydan, kaldırım vb. yerlerde motorlu, motorsuz araç ve halı, kilim vb. 

her türlü eşya yıkamak. 

 7.13) Ev ve iş yerlerinin dış duvarları, kapı içleri vb. yerleri boyandığında, gelip geçenlerin 

üzerinin kirletilmemesi için gerekli koruyucu tedbirleri almamak. 

 7.14) Bina ve dükkânların temizlenmesi esnasında veya inşaat aşamasında oluşan kirli, çamurlu 

ve çirkef suları yola ve kaldırıma akıtmak. 

 7.15) İş yerlerine ait çöp vb. atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak 

ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulundurmamak. 

 7.16) Kamunun yararlandığı yeşil alanlar, parklar, yol kenarları, boş alanlar, sahiller ve tüm 

taşınmazlarda bulunan tarla ile arsalarda ateş yakmak, lastik, mangal ve her türlü atık ve artığı yakmak. 

 7.17) Kamunun yararlandığı alanları tuvalet ihtiyacını gidermek için kullanmak ve bu suretle 

kirletmek. 

 7.18) Akaryakıt taşıyan araçlar seyir veya park halindeyken yola, sokağa vb. yerlere akaryakıt 

ve yağ dökülmemesi için gerekli tedbiri almamak. 

 7.19) Meskenlerde, iş yerlerinde ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıt 

kullanmak 

 7.20) Şehir dâhilinde dükkân, mağaza ve depolarda yaş deri, kemik, boynuz vb maddeleri üzeri 

açık taşımak; paçavra, kırıntı, süprüntü, cam, kağıt parçaları vb sağlığa zararlı, fena kokulu, sâri 

hastalık taşıması muhtemel ve aynı zamanda halkın huzur ve sükununu bozan, tehdit eden madde 

bulundurmak. 

 7.21) Konut, iş yeri, arsa, bağ, bahçe vb yerlerde sivrisinek, karasinek vb üremesine sebebiyet 

verecek su birikintisi vs. oluşmaması ve ayrıca haşere, fare gibi zararlılarla mücadele için gerekli 

önlemleri almamak, Bu amaçla Bakanlıklarca izin verilen ilaçları, amacına ve genel halk sağlığına 

uygun olarak kullanmamak 

 7.22) Vidanjörler ile kanalizasyon kapaklarından fosseptik çekimlerini boşaltmak (İlgili 

kurumlardan izinli olanlar hariç)  

 7.23) Şehir içerisinde meskûn mahallerde meyve, sebze bahçelerini lağım veya atık su ile 

sulamak 



8 

 7.24) Her ne suretle olursa olsun açıkta hayvan gübresi biriktirmek, taşımak, gübrelik 

oluşturmak  

 7.25) Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, 

yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; 

                a. Umumi açık yerlere yiyecek, içecek maddelerinin ambalajlarını, kâğıt mendil, peçete, 

kuruyemiş kabuğu vb. her türlü kirletici maddeleri atmak yasaktır. 

                b. Halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak yasaktır. 

 7.26) Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına, 

boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek yasaktır.  

 7.27) Kullanılmış kızartmalık yağ çıkaran lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, 

yemekhaneler, turistik vb. tesisler bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanın tesisleri veya 

toplayıcıları ile yıllık sözleşme yapacaklar ücretsiz olarak geri kazanımcıya verecekler kanala ve 

açığa akıtmayacaklardır. 

 7.28) Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarına, özel veya kamuya ait alanlara hurda 

malzeme, çöp veya süprüntü benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak, 

ev ve bahçesini çöp eve dönüştürmek. 

 7.29) Belediyeden izin almadan çöplerin karıştırılması ve buralardan atık toplanması yasaktır. 

 

Şehir içi Trafik Düzeni ile İlgili Emir ve Yasaklar 

 

 MADDE 8 -  Aşağıdaki fiiller yasaktır. 

 

 8.1) Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engel olacak şekilde fiziki engel 

oluşturmak, araç parkını engellemek amacıyla veya araca yer ayırmak suretiyle yola, kaldırıma, araç 

park ceplerine otoparklarına zincir çekmek, demir kazık, beton blok, park yasağı levhası, duba vb. 

malzemeler koymak, yasaktır. 

 8.2) Belediye tarafından girilmesi yasaklanan yerlere, yaya ve yürüyüş yollarına her türlü 

motorlu, elle ve hayvanlar tarafından çekilen araçlarla girilmesi ve park edilmesi yasaktır. 

 8.3) Yayalaştırılmış olan yollara/alanlara izin verilen saatler dışında girmek ve izinli saatlerde 

giren araçların yasaklı saatlerde bu alanlar içerisinde bulunması, çıkış yapmaması yasaktır. 

 8.4) Yayalaştırılmış yollarda yük bisikletleri veya el arabasıyla yayaları rahatsız edecek şekilde 

yük taşımak yasaktır. 

 8.5) Belediyenin ilgili birimleri tarafından toplu taşıma araçları ile ilgili alınan kararlara 

uyulması zorunludur. 

 8.6) UKOME ve AYKOME tarafından alınan kararlara uyulması zorunludur. 

 8.7) Yeşil alanlara, parklara, motorlu, motorsuz araçlarla girmek, park etmek, zarar vermek. 

 8.8) Belediye çalışmaları sırasında çalışma alanı içerisine çalışmalara mani olacak şekilde 

araçla girmek, park etmek yasaktır. 

 8.9) Her ne suretle olursa olsun ilgili belediyeden izin almaksızın cadde, bulvar, sokakları araç 

geliş geçişine engel olmak suretiyle kapatmak yasaktır. 

 8.10) Belediyemizce yayalaştırılmış ve araç girişi yasak yollar ile yaya ve bisiklet yollarına 

giren her türlü motorlu ve motorsuz araç sürücüleri kurallara, ikaz ve uyarılara uymak zorundadır. 

 8.11) Trafik tanzim ve uyarı işaretlerini tahrip etmek, yer ve yönünü değiştirmek, görülmesini 

engellemek yasaktır. 

 8.12) Bisiklet yollarına her türlü motorlu ve motorsuz araç, elektrikli moped, cinsi araçlar ile 

girmek, park etmek ve fiziki engel koymak yasaktır. 
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 8.13) Yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına, okul geçitlerine, engelli rampalarına ve diğer 

geçitlere her ne şekilde olursa olsun araç park etmek ve fiziki engel koyarak geçişleri engellemek 

yasaktır. 

 8.14) Belediyece belirlenmiş yerler dışında şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokak, 

boş alanlarda, çevre yolu güzergâhında traktör, kamyonet, kamyon vb. araçların nakliye amaçlı 

beklemesi ve park etmeleri yasaktır.       

 

Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerlerinin Uyması Gereken Kurallar 
 MADDE 9 -  Aşağıdaki kurallara uymak zorunludur. 

 9.1) Belediyenin ruhsatına tabi ticari faaliyette bulunan tüm işyerleri, ilgili belediyesinden 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin yönetmelik 

hükümlerine uymak zorundadır. 

 9.2) İşyerleri bağlı oldukları kurum ve odalarından almış oldukları fiyat listesini, hizmet 

tarifelerini müşterilerinin okuyabileceği bir yere asmak, ürünlerde fiyat etiketi bulundurmak 

zorundadır. 

 9.3) Gıda maddelerinin imalata hazırlandığı ve muhafaza edildiği yerlerde yatıp kalkmak 

istirahat etmek yasaktır. Personelin istirahat yerleri ile üretim alanlarının kapıları ayrı olacaktır. 

 9.4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında başka bir iş 

yapılamaz. 

 9.5) Belediyenin ruhsatına tabi gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde çalışan personelin 

ilgili kurumlardan hijyen eğitim almış olması ve belgesini ibraz etmesi zorunludur. 

 9.6) Gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde kullanılan teçhizat ve ekipmanlar temiz olacaktır. 

 9.7) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri belediyece belirlenen açma ve kapama saatine uymak 

zorundadır. 

 9.8) Sıhhi ve gayri sıhhi işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz 

olacaktır. 

 9.9) Ulusal bayramlarda faaliyet göstermesi zorunluluk arz eden iş yerleri için ilgili 

belediyesinden izin alınması zorunludur. 

 9.10) Mesul müdür mecburiyeti bulunan iş yerlerinde; mesul müdür bulundurmamak yasaktır. 

 9.11) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir 

şebekesine bağlı su bulunacak. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık, kıyafetleri 

düzgün ve temiz olacaktır. Müşteriye saygılı davranmayıp, kaba ve kötü muamelede bulunmak 

yasaktır. 

 9.12) İş yerleri temiz ve düzenli bulundurulacaktır. 

 9.13) İş yerlerinde; Belediyelerce kabul edilen standartlara uygun, ağzı kapalı çöp kabı 

bulundurulacaktır. 

 9.14) İş yerlerinde havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer 

veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 

 9.15) Gıda maddelerinin satışı esnasında su, şerbet, ayran vb. gibi bütün sulu gıda maddeleri 

her tarafı kapalı ve içindeki gıda maddelerinin vasıflarını bozmayacak mahiyetteki kaplarda 

bulundurulmalı ve bu kaplardan ancak muslukları vasıtasıyla alınmalıdır. Bu kapların içinde kepçeler, 

maşrapalar daldırmak suretiyle bu maddeler alıp geri boşaltılamaz, su ve sulu gıda maddelerinin 

bulunduğu kaplar açık bırakılamaz veya bu maddeler bardaklara doldurarak müşteriye servis edilmek 

üzere açıkta bekletilemez. 
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 9.16) Soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenen gıda maddelerini temiz hijyenik kaplarla 

ve dışarıdan toz, sinek vb. girmeyecek şekilde kapalı vasıtalarla taşımamak, el değmeksizin uygun 

aletlerle müşteriye vermemek, imalathane veya dükkân içinde olsa dahi açıkta bulundurmak, teşhir 

etmek veya satmak; , süt ürünleri, yoğurt, yağ, bisküvi vb. maddeleri ambalajsız şekilde açıkta satışa 

sunmak, ambalajsız tartmak ve açıkta muhafaza etmek yasaktır. 

 9.17) İş yerlerinde ambalajı açılmış, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerini 

bulundurmak ve satmak yasaktır. 

 9.18) Pişirilmiş et ve et ürünlerinin açıkta ve seyyar olarak sergilemek, satmak yasaktır. 

 9.19) Gıda sevkiyatına uygun olmayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak yasaktır.(Et ve su 

ürünleri soğutucu düzenekli araçlarda taşınır.) 

 9.20) Fırınların un depolarında veya un satış depolarında, un çuvallarının duvar ile zeminden, 

en az 20 cm mesafe olacak şekilde ahşap ızgara ile ayrılması zorunludur. 

 9.21) Ekmeklerin fırınlardan satış yerlerine nakli sırasında sokakta kasa içinde bekletilmeyerek 

gıda muhafazasına uygun kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. 

 9.22) Ambalajsız gıda ürünlerin çıplak elle temasının engellenmesi için gerekli tedbirler (Tek 

kullanımlık eldiven) alınacaktır. Personel maske ve bone kullanacaktır. 

 9.23) Ölçü ve tartı aletlerinin ilgili Yönetmelikte belirlenen vasıflarda bulunması şarttır. 

İşyerinde Kanunlarda yazılan ölçü ve tartı aletlerinden başka ölçü ve tartı amacıyla veya ilk ve yıllık 

muamelesi yapılmamış, damgalanmamış ve damga olmayan ölçü – tartı aletlerini bulundurmak 

yasaktır. 

 9.24) İlgili oda ve kurumlarca gramajlı fiyat verilen ürünleri satan işletmelerde gram taksimatlı 

tartı aleti bulundurmak ve bu ürünleri tartmak zorunludur. 

         9.25) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre 

zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır. 

         9.26) Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj 

malzemesi vb. ile tartıp satmak yasaktır. 

 9.27) Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde; Müessesenin 

unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varaka numaraları bulunan, 

muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde 

tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış 

en az 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshanın istensin veya istenmesin müşteriye 

verilmesi zorunludur, Hesap adisyonu kullanan bütün işletmelerde adisyonlar servis süresince masada 

bulundurulacak, masaya getirilen her madde, getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte alıcının 

gözü önün de hemen yazılacaktır. Hesap adisyonunun bir örneği alıcı istemeden kendisine verilecektir. 

 9.28) İlgili kurumdan gerekli belgeyi almadan tütün ve alkol ürünleri satmak yasaktır. 

 9.29) İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere müsamaha 

etmek yasaktır. 

 9.30) İş yerlerinde, herkes tarafından görülecek yerlere   “sigara içmek yasaktır” levhası 

konulması zorunludur. 

 9.31) LPG tüp satış belgesi olmadan bakkal, market vb. iş yerlerinde tüp satışı yapmak yasaktır. 

 9.32) Berberler ve kuaförler meslekleri ile ilgili hizmet üretirken kullandıkları alet ve eşyaların 

gerekli sterilizasyonlarını TSE standartlarında periyodik olarak veya varsa yönetmelikleri 

doğrultusunda yaparak, hijyenik koşullarda hizmet vermek zorundadırlar. 

 9.33) Canlı müzik izin belgesi olmadan işletmelerin canlı müzik yayını yapması yasaktır. 

 9.34) Satışa arz edilen fiyatı ve ücreti belirlenmiş mal ve hizmetin satışa sunumundan 

kaçınılamaz. 
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 9.35) İşyerleri ruhsatlandırılmış alanı dışında, ticari faaliyette bulunamaz, teşhir amaçlı da olsa 

hiç bir şekilde mal ve malzeme bulunduramaz. 

 9.36) İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlama, mermer 

kesme, boya ve vernik atma v.b. işler) çevreyi kirletemez, rahatsız edemez. 

 9.37) Sanayi Sitesi ve kendi iş kolu siteleri dışında çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine sebep 

olan iş kollarının (hurdacılar, mermerciler, tamirciler, demirciler, mobilya imal yerleri vb.) şehir 

içerisinde ticari faaliyet göstermeleri yasaktır. 

 9.38) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu iş 

yerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin 

alınmış olması gereklidir. 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın sündürme 

tertibatı ve aleti bulunması ve bu cihazların periyodik bakımının yapılması zorunludur. 

         9.39) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş çıkış yaptığı diğer 

işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, 

yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir, kapılar dışarı kolay açılır şeklinde olacaktır. 

 9.40) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler 

satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar. 

 9.41) Belediye ruhsatına tabi işyerlerinde müşteriden tuvalet ücreti alınamaz. Ruhsatsız ve 

izinsiz olarak şahısların ve işletmelerin ücret talep etmesi yasaktır. 

 9.42) Umuma açık tuvaletlerde; tuvaletlerin zeminini ıslak kalmayacak şekilde temizlemesi, 

pisuarları ve musluklarından su sızmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması, havalandırma 

sistemi bulundurulması ve çalışır durumda olması, tıkanan kanalların açılarak sürekli çalışır vaziyette 

bulundurulması bozulan küflenen veya kırılan musluk, batarya, sifon ve fayans ve aynaların tamir 

edilmesini sağlamak duvar, kapı arkası vb. yerleri düzenli olarak kontrol ederek müşteriler tarafından 

yazılmış yazılar varsa bu yazıları silmek veya boyamak zorunludur. 

 9.43) Umuma açık tuvaletlerde; genel temizliğin gün içerisinde periyodik olarak yapılması 

zorunludur. (Tüm tuvaletlerde sabun, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kağıdı bulundurulması zorunludur. 

Ve bu malzemelerin stoklarının kontrol edilerek eksiklerinin tamamlanması, koku giderici 

kullanılması, çöp toplama, çöp kovasının temizliği, lavabo ve aynalarının temizliği,  klozet ve pisuar 

temizliği, zemin temizliği, son kontrol ve kapı kollarının silinmesi vb.) 

 9.44) Umuma açık ücretli tuvaletlerde ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş fiyat tarifesine 

uyulması ve fiyat tarifesinin vatandaşlarca kolay görünür - okunur şekilde asılması zorunludur. 

 9.45) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, pasajlar, 

lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerde umuma açık tuvaletlerde belirtilen şartlara 

uyulacaktır. 

 9.46) Belediyeye ait olup da kiraya verilen WC’ler Belediyece tayin edilen fiyat tarifesine 

uymaya mecbur olup, fiyat tarifesi kolayca görülüp, okunabilecek yerde asılı olacaktır. Umuma açık 

tuvaletlerde belirtilen şartlara uyulması zorunludur. 

 9.47) Atık yağların toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış 

toplayıcılar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanması, alınıp satılması yasaktır. 

 9.48) Denetimle yetkili görevlilerin istemesi halinde bitkisel, motor vb. atık yağlarının lisanslı 

firmaya teslim edildiğini gösteren Ulusal Atık Taşıma Formunu ibraz etmek zorunludur. 

 9.49) Belediyenin ruhsatına tabi ticari faaliyette bulunan tüm işyerlerinde, denetim yapan 

Memurlara ve görevlilere işletme sahibi ve çalışanları tarafından görevi engelleyecek şekilde zorluk 

çıkartmak, istenilen belgeleri ibraz etmemek, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak yasaktır. 

 9.50) İşyerlerinde çatlak, kırık, fincan, bardak, tabak vb. bulundurulamaz ve kullanılamaz. 

 9.51) İşyerlerinde fiyat tarifesi, İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, ustalık belgesi, 
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alkollü içki satış ruhsatı, hafta sonu çalışma ruhsatı, vb. gibi izinler ile ilgili belgeler görünür bir yere 

asılacak, istenilen evraklar görevlilere ibraz edilecektir. 

        9.52) İşyerlerinin daha fazla ekonomik kazanç elde etmek amacıyla çalışanları veya sahipleri 

tarafından çığırtkanlık yapmaları, yolda gelip geçen vatandaşlara baskı uygulamaları, önünü keserek 

kendi işyerlerinde alışveriş yapmaya zorlanamazlar. 

        9.53) Gıda maddeleri ve içeceklerin nitelikleri bozulacak şekilde doğrudan güneş ışığına, nem 

vb. ortamlara maruz kalacak şekilde satışa sunulması, teşhir edilmesi veya depolanması yasaktır. 

        9.54) Merdiven altı olarak tabir edilen sağlığa elverişsiz ortamlarda imalat yapmak, pişirmek, 

gıda hazırlamak, tezgâh ve malzemeleri bulundurmak ve depolamak yasaktır. 

         9.55) Gıda maddeleri hariç, satışa sunulan ürünler üzerine defolu, bozuk olduğunu belirtir ibare 

konulacaktır. 

        9.56) Gıda maddelerini, haşarat, dezenfekte, temizlik malzemeleri vb. zehirli maddeleri ile bir 

arada bulundurmak ve satmak yasak olup, ayrı, ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. 

        9.57) Depo, imalat ve satış yerlerinde hammadde, mamuller, gıda ve gıda ile temasta bulunan 

madde ve malzemeler, bozulmalarını, zarar görmelerini ve kirlenmelerini önleyecek, duvar ve 

zeminle temas etmeyecek şekilde en az 20 cm yüksekliğinde ve rutubet geçirmeyen uygun malzeme 

üzerinde muhafaza edilecektir. 

 9.58) Kasap, tavukçu, bakkalı, balıkçı, çiğ köfteci gibi kirli, kokulu maddelere temas eden 

esnafın kirli elleri ile para alıp vermesi yasaktır. 

 9.59) İşyerlerinde bulunan araç ve gereçlerin çevreye zarar verecek duman, toz, is, gaz, ısı vb. 

materyallerini önlemek amacı ile yalıtım ve izole edilmesi zorunludur. 

 9.60) Belediyece tahsis edilen veya kiraya verilen yerlerde sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmemek; 

                   a) İzinsiz değişiklik yapılması yasaktır. 

                   b) Kullanım alanı dışına çıkılması yasaktır. 

                   c) Kiralama şart ve şekillerine ( kiralama sözleşme maddelerine)uyulması zorunludur. 

           

İlan, Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar 
 MADDE 10 - Aşağıdaki fiiller yasaktır. 

 

 10.1) Tüm işyerlerinin, kurum ve müesseselerin ticari ve tanıtım levhalarını, her türlü ilan, 

reklam unsurunu Belediyemizden izin almadan asması, takması veya tesis etmesi. 

 10.2) Belediyemizden izin alınmadan süreli veya süresiz tanıtım amaçlı stant koymak ve 

kurmak. 

 10.3) Belediyemizden izin alınmadan bilgi broşürü, dergi ve el ilanı dağıtılması. 

 10.4) Belediyemizden izin alınmadan veya kamuya ödenmesi lazım gelen ücreti ödemeden her 

türlü ilan, reklam yapmak. 

 10.5) Belediyemizden izin alınmadan Belediyemiz yetki sınırları dâhilindeki yerlerde reklam 

ve tanıtım amaçlı; konser, organizasyon ve etkinlik düzenlenmesi. 

 10.6) Belediye ve belediye adına çalışan kurum ve kuruluşlarca; amblem, isim, logo vb. tanıtım 

unsurlarının kurum izni olmadan kullanılması veya izin süresi bittiğinde kaldırılmayarak yanıltıcı 

faaliyette bulunulması yasaktır. 

 10.7) Halkı yanıltıcı şekilde iş yeri ve binalara “kapatıyoruz, taşındık” vb yanıltıcı afiş, pankart 

asmak. 

 10.8)İlgili belediyeden izin almadan sponsorluk faaliyetleri ile ilgili çadır açmak, reklam-

tanıtım-yardım vb amaçla stant açmak, kermes düzenlemek; tır, panelvan vb. araçlarla faaliyet 
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göstermek. 

 10.9)Belediye tarafından kiralanan araçlar üzerinde bulundurulan belediyenin ismini taşıyan 

sticker türündeki reklam özelliği taşıyan yazılar, kiralama süresi sona erdikten sonra, kiralanan 

araçların üzerinde bulundurulamaz. 

 10.10)Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda ilgili belediyeden izinsiz olarak ses yükselticisi ile 

ilan reklam yapmak, yüksek sesle müzik dinleme, eğlence, kermes, panayır, düğün vb. organizeler 

düzenlemek yasaktır. 

         10.11) İlgili kamu kurumunun izni olmaksızın, kuruma ait isim, amblem, logo vb. unsurları 

kullanmak yasaktır.  

 

Yangın ile ilgili uyulması gereken kurallar 

 

 MADDE 11 -  Aşağıdaki fiillere uymak zorunludur. 

 11.1) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vb. tehlikeli madde taşıyan tanker ve araçların meskûn sahalar 

arasında boş veya dolu park edilmesi ve yerleri kirletmeleri yasaktır. 

 11.2) Her işyerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar kullanıma hazır yangın 

söndürme cihazı bulundurulacak ve gereli tedbirler alınacaktır. 

 11.3) Apartman, iş hanı, otel, hamam, fırın, imalathaneler ve ilgili işletmelerin bulunduğu 

binalardaki bacaları yılda en az iki kez temizletmeden çalıştırmak yasaktır. 

 11.4) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla; fabrika, fırın, han, hamam, pansiyon, otel, iş hanı 

ve apartmanlardaki bacalarına siklon veya sulu filtresiz kullanılması, bunların devamlı surette çalışır 

durumda olmaması yasaktır. 

 11.5) İşyerlerinde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa 

rahatsızlık vermek yasaktır. 

 11.6) Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunamayan bilumum 

işyerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır. 

 11.7) Kâğıt ve bez parçaları ile ot, saman, talaş ve tahta parçaları çalı vb. kolayca parlayan ve 

tutuşan şeyleri, yeterli güvenlik tedbiri almadan depolamak ve tehlikeli yerlerde bulundurmak 

yasaktır. 

 11.8) Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek, üstlerini 

kapatmak, üzerine araç park etmek bu musluklardan ve su aldığı depolardan su almayı engelleyecek 

hal ve hareketlerde bulunmak, bu muslukları amacı dışında kullanmak yasaktır. 

 11.9) Tüm işyerleri, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilen yangın 

önlemlerini almak zorundadır. 

 11.10) Her işyerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar kullanıma hazır yangın 

söndürme cihazı bulundurulacaktır. 

 

 

Mezarlıklar İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar 
 

 MADDE 12 - (1) Aşağıdaki fiiller yasaktır. 

 

 12.1) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat, izin almaksızın her türlü tesis ve tamirat yapmak, 

yaptırmak. 

 12.2) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek 

para yada herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak. 
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 12.3) Mezarların inşaat izin belgesinde belirtilen ölçüler dışında yapılması. 

 12.4) Mezarlıklarda çalışan, mezar inşaatçıları, Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden “Çalışma 

İzin Belgesi” almadan çalışması. 

 12.5) Mezar inşaatçılarının çalışırken çevreye zarar vermesi ve artık malzemelerini 

temizlemeden mezarlık alanında bırakması. 

 12.6) Mezarlıkları her ne suretle olursa olsun bozmak, tahrip etmek ve kirletmek. 

 12.7) Mezarlıklardan ağaç, fidan, çiçek veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek zarar 

vermek. 

 12.8) Mezarların üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, tahrip 

etmek. 

 12.9) Mezarlıklar içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatılması 

ve gezdirilmesi yasaktır. 

 12.10) Bu Yönetmeliğin, umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri, mezarlıklarda yapmak. 

 12.11) Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların 

mezarlığa girmeleri yasaktır. 

 

Evcil - Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Kurallar 
 

 MADDE 13 -  Aşağıdaki fiiller yasaktır: 

 

 13.1) Kanatlı, kanatsız her türlü hayvan ölülerini umuma mahsus yerlere atmak, her nerede 

olursa olsun açıkta bırakmak. 

 13.2) Kümes, ahır, ağıl hayvanları ile köpekleri sokaklara bırakmak, park, bahçe, yeşil alan, 

arsa, cami, okul, mezarlık ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, kamunun özellikle çocukların 

yararlandığı açık spor alanlarına, plaj, sahil, deniz, dere vb. yerlere sokmak, buralarda tuvalet 

ihtiyaçlarını gidermelerine neden olmak, Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan 

ve meydanlardan geçirmek. 

 13.3) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanmamış veya süresi geçmiş, saldırgan, 

vahşi, tasmasız, ağızlıksız, çevreye rahatsızlık veren,  yularsız, yuları ve tasması etrafı rahatsız edecek 

uzunlukta olan hayvanları gezdirmek, toplu taşıma araçlarına bindirmek, ticari amaçlı teşhir edip 

oynatmak. 

 13.4) Belediyelerce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde meskûn saha içerisindeki ev ve 

apartmanların bahçe, çatı, balkon vb. yerlerinde kanatlı veya kanatsız hayvan ahırı, ağılı, kümesi 

yapmak 

 13.5) Belediyeden izin almadan Menşe Şahadetnamesi ( Hayvan Sağlık Belgesi) ve Hayvan 

Sağlık Raporunu ibraz etmeden hayvanların şehre sokmak ve soğutma sistemi bulunmayan veya 

soğutma sistemi çalışmayan araçlarla et, sakatat vb. ürünleri taşımak. 

 13.6) İzin verilen yerler dışında hayvan satışı yapmak. 

 13.7) Yetkili idareler tarafından izin verilen yerler dışında hayvan kesimi ve satışı yapılması. 

 13.8) Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarları, ya da özel olarak belirlenen yer 

ve zaman dışında hayvan alım, satımı ve kesimi yapmak. Menşei ve veteriner raporu olmayan 

hayvanları kesmek ve satmak yasaktır. 

         13.9) Hayvanların yerleri kirletmemeleri için, sahiplerince gerekli önlemleri almamak. 

 13.10) Kurban bayramı dönemlerinde, şehre kurbanlık hayvan girişi ile ilgili belirlenen tarihler 

haricinde kurbanlık hayvan getirmek. 

 13.11) Belediyece tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı, avlusu yapmak 
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 13.12) Şehir içerisinde arıcılık yapmak yasaktır. 

 13.13) Ev, iş yeri, bina veya bahçede kedi, köpek vb. evcil hayvan beslerken gerekli tedbirleri 

almayarak (koku, görüntü, çevre temizliği vs.) çevresini rahatsız etmek. 

 13.14) Karasinek, sivrisinek ve bilumum haşarat ile mücadele eden ekiplere evlerini ve 

işyerlerini ilaçlatmayan ve ilaçlama ekiplerine zorluk çıkaramazlar. 

         13.15) Yetkili idareden izin almadan belediye sınırları içerisinde gerek mesken gerek meskun 

mahallerde arı kovanı bulundurmak. 

 

Daimi, Üretici ve Geçici Pazar Yerleri İlgili Emir ve Yasaklar: 
 

MADDE 14  - Daimi, üretici ve geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken hususlar. ( Pazar yerlerinde 

nizam, intizam ve iktisadi nizamla ilgili çalışmalar ilgili birimlerce yürütülür) 

              

14.1) Gıda Maddeleri Tüzüğü, Pazaryeri Yönetmeliği, Belediye Meclisi ve Belediye 

Encümeni kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmemek. 

14.2) Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına, Vergi 

Dairesine veya müstahsil ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları esastır. 

14.3) Pazarcı esnafı, ikamet ettiği İlçe sınırları içerisinde en fazla 2 adet Pazar yeri tezgâhı 

tahsisi edebilecek ve bizzat tezgâhının başında kendisi bulunacaktır. 

14.4) Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü 

teraziyi kullanmak yasaktır. 

14.5) Pazarcı esnafın alışverişte kullandığı ölçü aletinin (terazinin) ve gramlarının kolaylık 

sağlamak amacı ile görünür ve aleni şekilde kullanılması zorunludur. Terazi ve gramlarının tezgah 

gerisinde görünmeyecek bir şekilde kullanılması yasaktır. 

14.6) Terazide hile yaptığı tespit edilen pazarcının terazisine el konur. Durum tutanakla tespit 

edilir. Bu tutanağa terazinin seri No’ su yazılacak ve terazi imha edilecektir. Bilahare imha edilen 

terazinin akıbeti İlgili Bakanlığa bağlı İl Müdürlüğü Ölçü ve ayarlar servisine bildirilir. Terazinin çift 

kefeli veya elektronik olması yapılan bu işlemi durdurmaz. 

14.7) Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara sokacak 

derecede kalın kâğıt vb. şeyler kullanmak yasaktır. 

14.8) Pazarcı pazarın bitimini müteakip pazaryerine hiçbir mal ve malzemesini 

bırakmayacaktır. Bilahare bu alanın belediyece temizliği sırasında mal ve malzemenin görebileceği 

zarardan ötürü pazarcı hiçbir hak iddia edemez. 

14.9) Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak 

yasaktır. 

14.10) Pazarcı esnafı Pazar yeri ilan edilmiş alandaki numaratajlandırılmış tezgâhların 

haricinde veya Pazar yeri olarak ilan edilmiş alanların dışında (sokak araları vb. yerlerde) hiçbir 

surette tezgâh kuramaz, satış yapamaz. 

14.11) Pazar dâhilinde satışa sunulan gıda maddelerinden 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri 

Gıda ve Yem Kanunu gereğince üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin (Pişmiş veya 

pişmemiş) üzerlerinin daima kapalı olması ve satışa arz edilen maddelerin fiyat etiketinin konması 

mecburidir. 

14.12) Pazar yerlerinde mevcut satış tezgâhlarını kullanan pazarcılar tezgahlarını başkasına 

kiraya veremez. 
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14.13) Pazarcı esnafı Maliye, Zabıta Müdürlüğü ve ilgili görevli personelce yapılacak 

denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. gibi belgeleri ibraz etmek zorundadır. Geçerli 

belge ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. (Üreticiler hariç) 

14.14) Pazarcı esnafı, pazarcı olduğunu kanıtlayan pazarcı belgesini Pazar devam ettiği sürece 

bulundurmak zorundadır. Pazarcı esnafı, belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartta temiz iş 

gömleği giyecektir. İş gömleğinin sağ üst cebi üzerinde pazarcı esnafının ad ve soyadının yazılı 

olduğu isimlik bulunacaktır. 

14.15) Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye 

düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması (Bütan gaz 

tüpleri, tiner, vb.) yasaktır. Esnafların tahsisli alanlarda tehlike doğurabilecek kimyevi maddeleri, 

atlama ve sızma sureti ile çevreye zarar verebilecek her çeşit mal ve malzemeyi bulundurmaları ve 

satışı ile iştigal etmeleri yasaktır. 

14.16) Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela 

benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı, bayrak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı 

ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. İhtiyaç duyulması halinde Belediyeden izin alınması 

zorunludur. 

14.17) Pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatların serbestçe arz ve talebe göre 

belirlenmesi esastır. Perakende fiyatların oluşması gereken eşik fiyatının üstünde kendi çıkarları 

doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını engellemek, gelen satışa 

sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın malın fiyatını düşürmesine engel 

olmak veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde belediye 

tarafından görevlendirilmiş kişilere bu yönde maddi ve manevi baskı yapmak, tehdit etmek, bu yönde 

organize suç şebekesi oluşturmak yönünde hakkında tespit yapılan kişiler ve bunların birinci 

dereceden yakınları İzmir ili dâhilinde tahsis alamazlar, adlarına tahsis var ise bu tahsisler iptal edilir. 

Haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

14.18) Pazar yerlerinde açıkta veya tezgâhta içki içmek, içirmek ve satmak yasaktır. 

14.19)  Pazar yerlerinde seyyar olarak çay, köfte vb. gıda maddelerinin satışının izinsiz 

yapılması yasaktır. 

14.20)  Pazarcı esnafı işgal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır. Kendisine tahsis edilen 

yere ilişkin işgaliye bedelini süresinde ödemesi zorunludur. 

14.21) Açıkta satılması yasak olan malzemeleri satanlar ile soğuk hava dolabı kullanması 

gerektiği halde kullanmayanlar, 

14.22)  Etiketlerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir şekilde olması gerekir. 

Bunların kolaylıkla görülebilir boyutlarda, üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, 

gerçeğe uygun, etiket fiyatındaki rakamların küsuratlarının aynı yazı büyüklüğünde olması (7.50TL 

vb. gibi), yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebep vermeyecek 

görünüşte olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam 

veya argolu yazıya yer verilmemesi zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla 

görülebilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir. Etiket satış 

fiyatlarının; ‘Türk Lirası’ veya kısaca ‘TL’ şeklinde yazılması zorunludur. Etiketlerdeki fiyatlandırma 

litre ve kilogram bazında yazılacak,1/2 kilo,  yarım kilo… TL gibi ifadeler yazılmayacaktır. 

 14.23) Görevli personele ve vatandaşlara saygısız ve kaba davranışlarda bulunulması, her ne 

sebeple olursa olsun yüksek sesle bağırması yasaktır. 

         14.24) Pazar yerlerinde gününden önce izinsiz mal indirilemez, tezgâh açılamaz ve satış 

yapılamaz. Pazaryerine, pazarın kurulduğu gün saat 06.00’ den önce ürün ve malzeme koymak, gece 
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(yaz aylarında) saat 23.00 (kış ayların da ise saat 22.00) den sonra tezgâhını toplamış, çöplerini çöp 

poşetine koymuş ve pazarı terk etmiş olacaktır. 

         14.25) Tezgâh üzerinde bulunan etiketlerin, pazar sona erinceye kadar tezgâhta bulundurulması 

zorunludur. 

         14.26) Pazarlarda Etiket üzerinde yazılı fiyattan fazlasına fahiş fiyatla satış yapmak ve satıştan 

imtina etmek yasaktır. 

         14.27) Pazar esnafının görevli personel tarafından istenilen belgeleri (Nüfus cüzdanı örneği, 

İkametgâh, Vergi levhası, Oda kayıt belgesi, Çitçi belgesi, ÇKS çiftçi kayıt sistemi belgesi, Fotoğraf, 

vb.) zamanında getirmesi ve her yıl yenilemesi zorunludur. 

         14.28) Pazar esnafı pazara çıkmayacağı zamanları dilekçe ile bildirecektir. 

         14.29) Pazarcılar kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü 

hareketlerinden sorumlu olup, onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılacaktır. 

         14.30) Pazar esnafından bir kısmının veya tamamının müşterek karar alarak toplu halde Pazarın 

kurulduğu günde tezgâh açmaması veya tezgah açanlara karşı baskı ve şiddet uygulayıp tehdit 

edenlerin bütün pazarlarda bulunan yerleri iptal edilir. 

         14.31) Pazaryerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvan satışı yapmak yasaktır. 

         14.32) Pazarlarda kalitesiz, bozulmuş, çürümüş, kurtlanmış, ezik mal satılması yasaktır. 

         14.33) Soğutucusuz mekân veya araçlarda tavuk eti satışı yapmak, dökme diye tabir edilen ve 

etiketi olmayan menşei belirsiz tavuk ve ürünlerini satmak, seyyar balıkçılık yapmak, seyyar olarak 

et ve et ürünlerini satmak. Ayrıca Su Ürünleri Yönetmeliği, Kırmızı ve Beyaz Et Ürünleri Üretim, 

Satış ve Denetim Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğlerine aykırı biçimde balık, tavuk 

ve kırmızı et ürünlerini satışa sunmak yasaktır. 

 14.34) Pazar içerisinde ateş yakmak ve duman çıkartmak yasaktır. 

 14.35) Pazarda kullanılan malzemeleri, tente, şemsiye, kazık vb. yere çakarak zemini bozmak 

ve tahrip etmek yasaktır. 

 14.36) Pazarlarımızda, pazarcılarımızın araçlarını kendilerine gösterilen alanlar haricinde, 

pazaryeri içerisine veya cadde ve sokak üzerine araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde 

bırakmaları kesinlikle yasaktır. 

 14.37) Üretici pazarlarımızda, pazarcılarımızın kendilerine tahsis edilen satış yerleri dışında, 

başka alanlarda ve özellikle başka tezgah yerlerinde tezgah açmaları kesinlikle yasaktır. 

   14.38) Üretici pazarlarımızda, pazarcılarımızın kendi üretimi olmayan ürünleri 

bulundurmaları ve satışını yapmaları kesinlikle yasaktır. 

          14.39) Üretici pazarlarımızda, pazarcılarımızın belediye görevlileri tarafından günlük olarak 

tahsil edilen işgaliye ücretini ödemeleri gerekmektedir. 

          14.40) Üretici pazarlarımızda, pazarcılarımızın kendilerine tahsis edilen tezgâh yerlerini, baş-

kalarına kullandırmaları, kiraya vermeleri ve devir etmeleri kesinlikle yasaktır. 

14.41) Üretici pazarlarımızda, pazarcılarımızın mazereti bulunmaksızın satış yerini üst üste 

üç kez veya bir yıl içerisinde sekiz kez kullanmamaları durumunda satış yerleri iptal edilir. 

 

İmar İle İlgili Kurallar 

 

  15.1) Yollar, meydanlar, tretuvarlar üzerinde gündüz veya izinli olarak gece yapılan inşaat, 

tadilat, tamirat, yıkım ve hafriyat işlerinde gerekli güvenlik önlemlerini almak, alanın etrafını moloz 

düşmesini ve toz çıkmasını önleyici toz tutucu malzeme ile kapatmak zorunludur. 

 15.2) İnşaatlara minimum 50X70 ebadında uyarı levhası asılması, bu levhada mal sahibi, 

sorumlu kişinin kim olduğu, ruhsat tarihi, inşaatın fenni ve teknik vasfının belirtilmesi zorunludur. 
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 15.3) Çevre denetimleri esnasında Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı atıkları üretici ve taşıyıcı 

firma/şahısların, Atık Taşıma ve Kabul Belgesini yanında bulundurması ve görevli tarafından 

istenilmesi halinde ibraz etmesi zorunludur. 

 15.4) Hafriyat ve İnşaat/Yıkıntı atığı vb. atıkları taşıyan araçların denetimler esnasında araç 

plakalarının/firma unvanlarının okunmasını ve görüntü alınmasını engellemeye yönelik her türlü fiil 

ve harekette bulunmak yasaktır. 

 15.5) Araç Takip Cihazını çalışır durumda bulundurmak zorunludur, cihaz çalışır durumda değil 

ise Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı taşımak yasaktır. 

 15.6) Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız bina 

sahiplerinin, Belediye tarafından verilecek süre içinde olumsuzlukları gidermesi zorunludur. 

 15.7) Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven veya 

kademeli girişler yapmak yasaktır. 

 15.8) Yollarda ve kaldırımlarda izinsiz kazı yapmak, tahribata sebep olmak, yolun ve kaldırımın 

evsafını bozmak yasaktır. 

 15.9) Şehir içerisindeki boş arsaların etrafını kapatmamak, temiz tutmamak ve buralarda 

görüntü kirliliği oluşturacak eşya, hurda, çöp, vb. malzeme biriktirmek yasaktır. 

 15.10) Yollara ve kaldırımlara sabit veya seyyar rampa yapmak, özel giriş tertip etmek yasaktır. 

 15.11) Belediyeden izin almadan, bina ve işyerlerinin önüne hareketli/hareketsiz tente, siperlik 

vb. imalatlar yapmak yasaktır. 

 15.12) Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıçları, her türlü kuyu, mahzen vb. çukurları üstü 

açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek ve bu alanlarda gerekli emniyet önlemini almamak 

yasaktır. 

 15.13) Belediye sınırları içerisinde işyerlerinde ve meskenlerde tadilat ve tamirat yapmak için 

Belediye İmar İşleri Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. 

 15.14) Ruhsatlı binalarda çevrede yaşayan halkın ve  işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun 

olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, İnşaat ve tamirat alanlarında yapılan çalışmalar 

neticesinde vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde tahta perde, çadır, branda 

vb. malzemeler ile (görünümü bozmayacak şekilde) muhafaza altına alınması zorunludur.  

 15.15) Her türlü bina yıkımlarında etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını 

önlemek için su sıktırılarak gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 

 15.16) Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerinde harç yapılamaz. 

  15.17) Belediyeden müsaade alınarak cadde, sokak, bulvar ve mahalle aralarında yapılan 

çalışma sırasında gündüzleri kaza önleyici ikaz işareti, geceleri ise ışıklı işaret ve tehlikeyi önleyici 

tedbirler alınacaktır. 

 15.18) İnşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat alanına 

dökmemek yasaktır. 

          15.20) Yıkım alanlarında, boş arsalarda ve kamusal alanlarda izinsiz hurda vb. malzemeleri 

ayıklamak yasaktır. 

 15.21) Hafriyat vb. malzeme nakli yapan veya inşaat alanlarından ayrılan araçları, lastikleri 

çamurlu bir şekilde trafiğe çıkarmak, güzergâhı kirletmek yasaktır. 

 15.22) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin kirletilmemesi, 

trafiğin aksatılmaması, can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil işlemini 

gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında yola toprak, moloz, mıcır, talaş vb. 

dökülerek oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerlerinin uygun malzeme 

ile kapatılması zorunludur. 

 15.23) Hazır beton taşıyan mikserler, vidanjör ve kamyon gibi araçlarla taşınan beton vb. katı 
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ve sıvı malzemelerin seyir veya park halindeyken yola, sokağa vb. yerlere dökülmemesi için gerekli 

tedbirleri almak zorunludur. 

 15.24) Hazır beton taşıyan araçlardaki mikser içinde kalan betonu çevreye boşaltmak yasaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri, Yürürlülük, Yürütme ve Son Hükümler 

 

 Ceza Hükümleri 

 MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminden 

Belediye Zabıtası ile belirtilen maddelerle ilgili görev ve yetki kapsamında olan müdürlük ve birimler 

sorumlu ve yetkilidir. Bu yönetmelikte belirtilen Emir ve Yasaklara aykırı hareket edenlere 1608 sayılı 

Kanunun 1. maddesi ve 5326 sayılı kanunun 32. maddesi 1. fıkrası gereği işlem yapılır. Bu yönetmelik 

hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz. 

 

 Yürürlülük 
 MADDE 16- (1) Bu yönetmelik Seferihisar Belediye Meclisince kabul edilip Meclis Kararının 

kesinleşmesinden sonra  3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi uyarınca ilanı takiben yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 
 MADDE 17-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

 Son Hükümler 
 MADDE 18- (1) Seferihisar Belediye Meclisinin yürürlükte olan Belediye Yasakları Uygulama 

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  

   

  


