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Zabıta Müdürlüğü'nün 19.07.2018 tarih ve E.212 sayı lı  yazısına konu olan, 
"Ergene 	Belediye 	Başkanlığı 	Emir 	ve 	Yasakları 	Yönetmeliğinin" 
görüşülmesi, 

Meclis Üyesi Altan ARDA toplantıya iştirak etti. 

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; 07.10.2015 tarih ve 145 sayı lı  meclis kararı  
ile kabul edilen Ergene Belediyesi Emir ve Yasalclarma Dair Yönetmeliği' nin iptal edilerek 
yürürlükten kaldırılmasına, 

Yeni hazırlanan 29 maddeden oluşan "Ergene Belediye Başkanlığı  Emir ve Yasaklarına 
Dair Yönetmeliği" nin aynen kabul edilmesine yapılan işaretle oylamasında oy birliği ile karar 
verildi. 
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ERGENE BELEDIYE BAŞKANLIĞI 

BELEDIYE EMIR VE YASAKLAR' 

GENEL HÜKÜMLER 

BİRİNCİ  BÖLÜM 

(AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ  DAYANAK, TANIMLAR) 

AMAÇ 

MADDE 1 — Ergene Belediyesi sınırları, mücavir alan ve yetki bölgesi içinde zabıta hizmetlerinin 
planlanmasuu, yürüttilmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır. Yani; İlçemiz yaşayanları  için 
esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla kendimizi görevli adledip; Belediye meclisince 
alınan ve yerine getirilmesi istenen emir ve yasaklar ile bunlara uymayanlar hakkında mevzuatla 
öngörülen ceza ve diğer müeyyideleri uygulamaktır. Buna dayanak 5393 sayı lı  Belediye 
Kammundaki 51. madde görev ve yetkilerimiz. "Belediye Zabıtası, Ilçe esenlik, huzur, sağlık ve 
düzenin sağlanması  ile görevli olup, bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alman ve Belediye 
Zabıtası  tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında 
mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları  uygular. Görevini yaparken Zabıtaya karşı  
gelenler, Kolluk Kuvvetlerine karşı  gelenler gibi cezalandınlir. Belediye Zabıta Teşkilatının 
Çalışma Usul ve Esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memıırluğa alınması  için taşımalan 
gereken nitelikler, alacakları  meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkanlma, 
giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı  kullanacakları  aletler ile Zabıta Teşkilatında hizmet 
gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı  tarafından çıkarılacak Yönetmelik ile 
düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe göre aykırı  olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. 
Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 
Sayılı  Devlet Memurları  Kammunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı  olmaksızın, 
hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye Zabıta ve Özel 
Güvenlik Hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı  Bütçe Kammunda 
belirlenen üst sınırı  aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi Kararı  ile tespit edilen maktu tutar 
ödenir." şeklinde belirtmiştir. 

KAPSAM 

MADDE 2 — Belediyemiz icra organı  konumunda olan müdürlüğümüz; günün 24 saatinde 
hizmetin gereği olarak çalışır durumda olup; Belediyemiz sınırları  içinde görevlerini Kanun, 
Yönetmelik ve Taınimler dahilinde sorumluluklarını  yerine getirme iş  ve işlemlerini kapsar. 

Ayrıca; Bu Yönetmelik Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile birimlerinin kuruluşunu, 
görev, yetki ve sorumluluklarını  içeren uyulması  gerekli esas ve usullerle, iş  ve 

ışfertileititin kapsammı  belirtir. 



Bu yönetmelik, Ergene Belediyesi sınırları  içinde ikamet eden, oturan, bulunan veya ilişiği olan 
her kişi için 5393 sayılı  Belediye Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili tüm mevzuata göre emir, 
yasak ve müeyyideleri uygulama amacı  ile düzenlenmiştir. 

HUKUKI DAYANAK 

MADDE 3 - 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayı lı  Belediye Kanununun 15. maddesinin birinci 
fikrasının (b) bendine ile 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan Belediye 
Zabıta Yönetmeliği, 1608 Sayılı  Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 no'lu kanunla değiştirilen 66 
ve 67. maddeleri, Bu yönetmelik 5393 Sayılı  Belediye Kanunu, 5326 Sayılı  Kabahatler Kanunu, 
3194 Sayılı  imar Kanunu, 1593 Sayılı  Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 Sayı lı  Çevre Kanunu, 
4077 Sayı lı  Tüketicinin Korunması  Hakkındaki Kanun, 5179 Sayılı  Gıdaların Üretimi Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun, 775 Sayılı  Gecekondu Uygulama Yönetmeliği, 4648 Sayılı  Hayvan 
Sağlığı  ve Zabıtası  Kanunu, 5199 sayı lı  Hayvanları  Koruma Kanunu, 5846 Sayılı  Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu, 2918 Sayı lı  Karayolları  Trafik Kanunu, 552 Sayılı  Toptancı  Halleri 
K.H.Karanıamesi,1608 Sayılı  Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı  Cezaiye Hakkında 16 Nisan 
1340 Tarih ve 486 Numaralı  Kanun, 10/08/2005 gün ve 25902 Sayılı  Resmi Gazete Yayımlanan 
Işyeri Açma ve Çalışma Rııhsatlarına Ilişkin Yönetmelik, 11/042007 tarih 26490 sayılı  Resmi 
Gazetede yaymılanaralc yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği, 05/01/2005 tarihli Et ve Et 
Ürünleri Yönetmeliği, 5442 sayılı  İl idaresi Kanunu ve 2559 Sayılı  Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanunu, 3516 Sayı lı  Ölçüler ve Ayar Kanunu ile Belediyelere görev yilkleyen diğer mevzuatlar 
çerçevesinde hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen, 

Bakan : İçişleri Bakanı, 

Bakanlık: İçişleri Bakanlığı  

Genel Müdür: Mahalli İdareler Genel Müdürü, 

Genel Müdürlük: Mahalli Idareler Genel Müdürlüğü, 

Mülki Amir : Ergene Kaymakam!, 

Belediye : Ergene Belediyesi, 

Belediye Başkanı  : Ergene Belediye Başkanı, 

Belediye Encümeni : Ergene Belediye Encümeni, 

Belediye Meclisi : Ergene Belediye Meclisi, 

Zabıta Müdürlüğü : Ergene Belediye Zabıta Müdürlüğü, 

Zabıta Personeli : Ergene Belediye Zabıta Teşkilatı  Müdürünü, Amirini, Komiserini ve 
Memurlarını  ifade eder. 
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NITELIK , BAĞLILIK , GÖREV VE YETKI ALANLARI 

MADDE 5 - Belediye Zabıtası, ilçede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması  ile görevli 
olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası  tarafından yerine 
getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve 
diğer yaptırımları  uygular. Belediye Zabıta Personeli üniformalı  olup, Kıyafet ve Teçhizatı  İçişleri 
Bakanlığınca yürürlüğe konan Özel Yönetmeliğinde gösterilir. 

BELEDIYE ZABITASININ BAĞLILIĞI 

MADDE 6 - Belediye Zabıtasının bağlı  olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir. 

Belediye Zabıta Teşkilatı  doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Gerektiğinde Belediye 
Başkanı , Zabıta Müdürlüğündeki iş  ve işlemlerin takibi için bir Başkan Yardımcısı  
görevlendirebilir. Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasımn da amiridir. Özel Kanunların yetkili 
kıldığı  hallerde, Mahalli en büyük Mülki idari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir. 

BELEDIYE ZABITASININ GÖREV VE YETKI ALANLARI 

MADDE 7 — Ergene Belediyesi sınırları, mücavir alanı  ve yetki bölgesi içinde zabıta 
hizmetlerinin planlanmasım, yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır. 

MADDE 8 - Zabıta Müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve 
ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını  Belediye Başkanı  
adına uygulamakla görevlidir. 

MADDE 9 - Zabıta Müdürlüğü ve memurları, görevlerinden dolayı  Belediye Başkanına karşı  
sorumludurlar. 

MADDE 10- Zabıta Müdürlüğü amir ve memurları  ilçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin 
sağlanması  amacıyla Ergene Belediye Meclisi tarafından alınan emir ve yasaklar ile diğer Kanun 
ve yönetmeliklerle verilen görevleri uygulamak, sonuçlarını  takip etmek ve sonuçlandırmak. 
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları  uygulamakla sorumludurlar. 
Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması  ve korunması  sağlamak. 

MADDE 11- Zabıta teşkilatı  demirbaşma ait olup, kendilerine teslim edilmiş  vasıta, malzeme, 
teçhizat ve eşyayı  kaybeden, tahrip eden, kötü ve hor kullanan veya kendi mülkiyetine geçirenler 
veya bunları  görev dışı  amaçla kullananlar yahut kullanılmasına sebep olanlar hakkında 
kanunların ilgili hüldimleri uygulanır. 

ZABITANIN YARDIM GÖREVLERI 

MADDE 12- 

(1) Genel Güvenlik Görevini ifa eden kolluk görevlisi ile aynı  yerde görev yaptığı  esnada kollulc 
" vlisine hizmetin gerektirdiği yardımı  yapmak. 

t:12 (1.,:skş' 
l'(2)11çen abancısı  bulunan kimselere yardımcı  olmak ve gereğinin yapılmasını  sağlamak. 

1/4 



Savaş  ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve 
kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

Korunmaya ve bakıma muhtaç ailelerin çocuklarını, sakatları, yaşlı ları, tespit halinde sosyal 
hizmet kurumlarına bildirmek. 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı  Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan 
sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükfmunu, beden ve ruh sağlığını  bozacak şekilde gürültü 
yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili 
mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

24/6/2004 tarihli ve 5199 sayı lı  Hayvanları  Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın 
görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayı lı  
Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hülcmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması  
gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı  olmak. 

8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı  Hayvan Sağlığı  ve Zabıtası  Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre 

bir yerde hastalık çıkması  veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili 
mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü 

yardımı  yapmak, imhası  gereken hayvanların itlafına yardımcı  olmak, bunların insan sağlığına 

zarar vermeyecek şekilde imhasını  yaptırmak. 

İKINCI BÖLÜM 

HUZUR VE SüKüNLA İLGİLİ  EMIR VE YASAKLAR 

MADDE 13—Bu konuda, yapılması  yasaklanan fili, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

Halkın huzur ve stiktinunu bozacak, fil ve davranışlarda bulunmak. 

Halkın huzur ve sülcimunu, gürültüye neden olmak. 

Yapı lışlan, görünüşleri ve kokuları  itibariyle, insanları  tiksindireeek ve rahatsız edecek şeyleri, 

açıkta taşımak. 

Mesire yerleri ve parklarda; spor için ayrılmış  alanlar dışında, spor yapmak ve oyun oynamak. 

Konut bölgesinde ve yakın çevresiyle, gürültüye duyarlı  diğer bölgelerde; yapım işlerinde 

kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş  makinelerini, hafta içi 08.00-20.00 saatleri dışında, tatil 
günlerinde ise; belediyeden alınacak özel izinler dışında kullanmak. 

Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve 
küçükbaş  hayvan beslemek. 

Hayvan pazarı, park ve panayın dışında, hayvan alım ve satımı  yapmak. 

diyeden izinsiz ev ve süs hayvanları  beslemek. 



Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni 
almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek. 

Her türlü yıkım, onarım, tadilat ve inşaat çalışması  yaparken çevrenin rahatsız olmaması  için 
gerekli tedbirleri almamak ve açılan kuyu, çukur gibi yerleri önlem almadan bırakmak, zamanında 
kapatmamak. 

Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracılann mesken veya işyerinde 
oluşan her türlü anzayı  (su akıntısı, pis su ve kanal sızıntısı, yağmur oluğu akıntısı  vs.) 
gidermemek, giderilmesi çalışmasını  engellemek. 

At arabaların' şehir içerisinde ve ana caddede gelişi güzel dolaştırmak, park ettirmek ve 
çevreyi kirletmek. 

Belediyeden izinsiz olarak çöp ve atık madde toplamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEVRE VE TEMIZLIK İLE İLGİLİ  EMİR VE YASAKLAR 

MADDE 14- Bu konuda, yapılması  yasaklanan fil, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek. 

Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak atık veya fena koku 
neşredecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon - kanal temizliği ve kanal bağlantısı  için 
ruhsatsız baca açmak ve kazı  yapmak, su bağlantısı  için izinsiz kazı  yapmak, kanalizasyon ve su 
borusunu kırmak, zarar vermek, Belediyeden izinsiz olarak vidanjör çalıştırmak ve gösterilen 
(yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir.) 

Yol ve kaldınmlara paspas atmak, etrafı  kirletecek ve/veya fena koku yayacalc deri, gübre, 
kumaş  parçası  ve benzeri şeyleri semıek, dökmek ve kurutmak. 

Yapıları  karalamak, duvarlara yazı  yazmak, şekil çizmek, izin almadan ilan, reklâm, panlcart, 
vb. şeyleri asmak ve yapıştırmak. 

Belediyeye ve kamuya ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamalc ve çevresini 
kirletmek. 

Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek, çevresini değiştirmek ve kirletmek.(2863 Sayılı  
Kültür ve Tabiat Varlıklarını  Koruma Kanununa aykın davranışlarda bulunmak.) 

Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi 
kirletmek. 

Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteyrurlann yerlerini değiştirmek. 

Belediye tarafından kabul edilen standartlara uygun, çöp kabı  bulundurmamak ve şahsına ait 
çö kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak. 

e, , -̀(10atip<thştplarını, üstü kapalıda olsa, çöp toplama saatleri dışmda, cadde, sokak ve meydanlara 
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Binaların bahçelerini ve önündeki kaldınmlan temizlememek, süpürülen çöpleri, çöp 
konteyrurlanna koymamak. 

Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye 
veya bitişik evlerin teraslanna ve damlanna; çöp, kağıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri 
atmak. 

Binalann teras, balkon ve pencerelerinden; halı, kilim, paspas ve benzeri şeyleri silkelemek. 

Binalarda, deforme olmuş  yağmur olukları  ve boruları  tamir ettirmemek, yağmursuyu 
borularını  tabana kadar indirmemek ve binaların saçaklanndan sarkan buz sanatlarını, tedbir 
alarak temizlememek. 

Ön balkon ve pencerelere, kurutmak ve havalandırmak maksadıyla çamaşır vb. şeyler asmak. 

Bina cepheleri yıkanırken veya kaldınmlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin üstlerini 
kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları, yaya kalchrımlanna alutmak. 
(Temizlik, 22.00 - 24.00 ve 06.00 — 07.00 saatleri arasında, gürültü çıkarmadan yapılı r.) 

Bulvar, cadde, yol ve kaldırım üzerinde araç yıkamak. 

Bulvar, cadde, yol ve kaldınmlarda halı, kilim, yün, kumaş  parçası  ve benzeri şeyleri 
yıkamak. 

Tıbbi atıklar için alınması  gerekli önlemleri almamak. 

Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, belediyenin ihtanna rağmen 
kesmemek. (Kesilmeyen ağaçlar belediye tarafından kesilerek; masraflar %20 fazlasıyla ağaç 
sahibinden tahsil edilir.) 

izin verilen yakıt haricinde, yakıt kullarunak.(Kömür, doğalgaz) 

Izin verilen yakıt haricinde, yakıt satmak. 

Torbalanmamış  kömür satmak ve taşımak. 

Yol ve kaldırımda, odun kesmek. 

Şehir içerisinde, kapalı  ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak. 

Yerleşim yerlerinde ve boşalanlarda; çöp atıkları  ve benzeri malzemeleri toplamak, 
biriktirmek ve yakmak. 

Ömrünü tamamlamış  lastilcleri; katı  atık depolama tesislerine veya belediye tarafından 
gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak. 

Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynırlannın içine atmak. 

Her türlü inşaat atıkları, demir, taş, tuğla, çimento, kireç, molozlar, kereste, metal atıkları. 

Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları. 

Bilumum imalathane ve fabrika atıkları. 

yl1/4finğlan, yol çamur ve molozları. 

Ş cl>-BıkdanarıTtkesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park-bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları. ü. a. ışt 	4 
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Kalorifer kül ve cüruflan. (Çöp bidonu ve konteynırlarına) 

Her türlü tıbbi atıklar. 

Çöp ve süprüntil kavramı  içine girmeyen maddeleri, belediyeye ait çöp imha sahasından, 
başka yerlere dökmek. 

Müesseselerin, yukarıda çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilimum atıkları, kendi inıkünlan 
ile temizleyip toplamamak ve belediyeye ait çöp imhası  sahasına taşımamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DÜZENIN SAĞLANMASI İLE ILGILI EMIR VE YASAKLAR 

MADDE 15- Bu konuda, yapılması  yasaklanan fil, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

Yol ve kaldınmlan, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek, 

5846 sayı lı  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında korunan eser, icra ve Yammlannın 
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı  materyallerin yol, meydan, Pazar, 
kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satış  yapmak. (Bu maddede belirtilen hallerde yol, 
kaldırım, meydan ve benzeri yerlerin işgali halinde işgale sebep olan materyaller toplanarak ilgili 
makamlara teslim etmek.) 

Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlulannda, terminal, gar ve parklarda içki içmek, 
mangal ve semaver yakmak, banklarda yatmak. 

Belediye tarafından konulmuş  sokak levhalannı, kapı  numaralannı, durak tabelalarını  ve 
çeşme musluklannı  kı rmak, düşürmek ve yerlerini değiştirmek. 

Belediyeye ve kamuya ait çeşmelere, parklara, yeşil alanlara, ağaçlara, fıdanlara; hayvan 
bağlamak, ilan yapıştırmak, salmcak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, zarar 
vermek ve tahrip etmek. 

Belediyeye ve kamuya ait; yapı, yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını, kırmak, 
bozmak, tahrip etmek, sıcak asfalta girerek vasfını  bozmak, eşya, malzeme, araçlara v.b. kamu 
malma zarar vermek. (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir.) 

Belediyece tayin edilmiş  olanlar dışında, umumi çeşmelerden, tuvaletlerden ve havuzlardan 
motorlu motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, bahçe sulamak ve buralarda 
her çeşit eşya, hah kilim, yün ve taşıt yıkamak. 

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

Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere, belediye tarafından uygun 
görülmeyen tente asmak/talcmak. 

LL.041.4rikkanlann önüne; tezgâh, stant, sandalye v.b. şeyleri koymak ve buralarda oturmak. 
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Büyükbaş, küçükbaş  ve kümes hayvanlarını  sokaklara bırakmak, park, bahçe, arsa, mezarlık 
ve mabetlerin avlularmda otlatmak, bunları  belediye tarafından tayin edilen yollar dışındaki 
yollardan ve meydanlardan geçirmek. 

Araç park etmek için yer ayırma amaçlı  veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara 
ve kaldmmlara; zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklam levhası  ve benzeri şeyler koymak. 

Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını  veya tamamını  başkasına 
kiralamak, devretmek ve amacı  dışında kullanmak. 

Düldcânlann, Sokak veya caddeye bakan cephelerine; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakaralc, 
ürün teşhir etmek. 

işyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacalc şekilde, lazer ve 
projektör vb. elemanları  koymak. 

Belediyece izin verilip yer gösterilmiş  seyyar satıcıların belirlenen ve kendilerine tahsis 
edilen yer dışında satış  yapmak. 

Belediye imine tabi ve sezonluk olan kavun, karpuz ve narenciye sergilerini sezon sonunda 
kaldırmamak. (Süre bitiminde kaldınlmayan sergi Belediye tarafından kaldınlıp yapılan masraf 
sergi sahibinden tahsil edilir.) 

23/2/1995 tarihli ve 4077 sayı lı  Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanun hükümlerine aykırı  
olarak etiketsiz mal, ayıplı  mal satmak, ayıplı  hizmet yapmak, satıştan kaçınmak, denetim 
konularında belediyece verilen talimatları  yerine getirmemek. 

Kaldmmlarda ve yollarda oturup tavla oynamak. 

Belediyeden izin almadan el ilanı  dağıtmak, asmak, yapıştırmak.(Bu kişiler yakalandığında 

5326 Sayılı  Kabahatler Kammuna göre ceza uygulanır. Bahse konu materyallerin siyasi içerikli 
veya yasak yayın olup olmadığı  hakkında inceleme yapılması  için genel kolluktan yardım ister.) 

BEŞİNCİ  BÖLÜM 

İMARLA İLGİLİ  EMIR VE YASAKLAR 

MADDE 16- Bu konuda; yapılması  yasaldanan 
halinde aşağıda belirtilmiştir; 

(1) Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma 
açılması. 

fdl, davranış  ve hareketler, 

ait kaldınmlara havalandırma 

maddeler 

ve ışıklık 

Binaların dış  cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası  
(hermetik kombi ve şofben bacaları  hariç) ve benzerlerinin çıkarılması. 

Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suların, yollara ve yaya kaldırımlara bırakı lması. 
(zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar, en yakın kanal ızgarasına, hortum vasıtasıyla alutılabilir.) 

Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar 
Şpim.esini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını  önleyecek, gerekli 
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Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacalc kadar harabe binalar ve içinde 
oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması  için, gerekli önlemlerin alınmaması. 

İnşaatlarda, tahta perde ile çevrili kısım haricinde çalışılması  

Inşaat ve tamirata ait; inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında 
depolanması. 

inşaat atıklarının kaldırı lmaması  ve inşaat atıklarının belediye tarafından belirlenen bölge 
haricine dökülmesi. 

İnşaatlarda, inşaat sahibi ve fenni mesııller tarafından, inşaat ruhsat tarihinin de yazı lı  olduğu, 
san zemin üzerinde, siyah yazı  ile en az 50 x 70 em. ebadında, levha bulundundmaması. 

Boş  arsalann sokak ve meydanlara bakan cephelerinin, belirlenen ölçülerde tahta perde (en az 
1,5 m yükseklikte) ile kapatılmaması  ve boyanmaması. 

Meydan, yol ve yaya kaldınmlarında; her türlü tamirat ve hafriyatta, gerekli emniyet 
tedbirlerinin alınmaması  ve gerekli levha ve işaretlerin konulmaması. 

inşaat sahipleri tarafından, inşaatları= etrafına, nizama uygun şekilde, tahta perde 
çekilmemesi ve her türlü emniyet tedbirinin alınmaması. 

Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması  ve gerekli 
emniyet tedbirlerinin alınmaması. 

Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların Dış  
cephesinin belediyenin istediği renkte boyanmaması. (Bu konuda, belediye tarafından yapı lan 
ihtara ve verilen cezalara rağmen, belediye tarafından öngörülen şekilde boyanmaması  ve 
bakımının yapılmaması  halinde, masrafların %20 fazlası, bina sahiplerinden alınmak üzere, 
belirtilen husus belediye tarafindan yapı lır veya yaptırı lır.) 

Belediye sınırları  ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat v.b. çalışmalar 

esnasında; açılan çukurlann, çökeltme havuzlannın ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. 
çukurlarm; üzerlerinin kapatılmaması, etrafirun çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin 
alınmaması. 

Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarının kaldırılması  veya kaldırım taşları  üzerine 
mermer, karo, parke, hah vb. şeylerin döşenmesi. 

işyeri kapı larının dışarıya, kaldırıma doğru açılması. 

Tadilat ruhsatı  almadan, tadilat yapılması. 

Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın bozulması, zarar verilmesi ve tahrip 
edilmesi. 

inşaat ruhsatı  almadan inşaata başlarnlması  ve inşaat yapılması. 

Plan ve projeye aykırı  inşaat yapılması. 

Kazı  ve temel vizesi olmadan, temel açı lması  ve kazı  yapı lması. 



Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde, kamusal alanlara taşarak, merdiven ve kademeli 
girişler yapılması. 

Ön bahçe mesafesi olmayan, bitişik nizam binalarda, ön cephedeki kaldırmilar bozularak, 
binaların bodrumlan için otopark rampası  ve girişi yapılması. 

Belediyeden izin almadan, mesken ve işyerlerinin dış  cephelerine klima takı lması. 

Kamu ve şahıs arazisi üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler konulması, inşa 
edilmesi. (izinsiz konulanlar belediyece kaldınlarak masrafı  ilgiliden tahsil edilir.) 

ALTINCI BÖLÜM 

SAĞLIK VE ESENLİKLE İLGİLİ  EMİR VE YASAKLAR 

MADDE 17- Bu konuda, yapılması  yasaklanan fil, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı  olarak satış  yapılması. 

işyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına 
uygunsuz çalışı lması. 

Kullanılan her türlü malzemenin kirli ve sağlık koşullarma uygun olmaması. (Gazete kağıdı  
kullamlması, pasa bezi, ekmek tahtası, ekmek ranzalan, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, 
peştamal, yatak ve yatak takımlarının vb. kirli, kırık ve uygunsuz olması) 

Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırmamış, 
tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yulan gelip geçenleri rahatsız edecek kadar uzun, sahibi elinde 
etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirilmesi, bu gibi hayvanların başıboş  bırakılması  ve şehir 
içinde hayvan koşturulması. 

Yol üzerindeki binaların cephelerine; bayrak, levha, afiş  ve benzerlerinin sağlam bir surette 
monte edilmemesi. 

Binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere; gerekli tedbirleri almadan, çiçek saksısı, 
testi ve her türlü eşya konulması. 

Belediye sınırları  ve mücavir alan içerisinde bulunan; sanuç, kuyu, mahzen v.b. gibi 
çukurlarm; üstünün açık bulundurulması, kapatı lmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli 
emniyet tedbirlerinin alınmaması. 

Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karların, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, 
umuma ait kaldınmlara ve yollara atılması. 

Büyiik ve küçük her türlü hayvan ölülerinin, her nerede olursa olsun, açıkta bırakılması  ve 
umuma mahsus yerlere atılması  ve gömülmesi. 

Kedi, köpek ve kümes hayvanlanrun ölülerinin, umuma ait yerlere ve çöp konterurlanna 



Bulaşıcı  hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanların; belediyeye haber 
verilmemesi ve bu gibi hayvanlar için, Hayvan Sağlığı  ve Zabıtası  Yönetmeliği hükümlerine göre 
işlem yaptınlmaması  

Etler, hazırlanmış  et ve hazırlanmış  et karışımları, sakatat ve mamul maddeler uygun soğutma 
sistemine sahip araçlarla taşınır. Bu taşıtların taşıma süresince istenilen ısıyı  muhafaza edecek 
nitelikte olması  ve iç yüzeylerinin düzgün, paslanmaz ve taşınan bu maddelerin organoleptik 
özelliklerini etkilemeyecek veya bu maddeleri insan sağlığına zararlı  hale getinneyecek bir 
malzemeden yapılmış, temizlik ve dezenfeksiyona uygun nitelikte olması  gerekir. Aksine hareket 
etmek. 

Ilçe dışında kesilmiş  halde raporsuz ve mühürsüz olarak getirilen etlere Belediyece el 
konulur. Belediye veterinerine muayene ettirilerek raporda sağlığa zararlı  olanlar imha edilip 
sağlığa zararlı  olmayanlar Belediye Başkanı  Oluru ile Aşevi ve Yurtlara verilir. Aksine hareket 
etmek. 

Mezbaha haricinde her türlü hayvan kesimi yapılması  ( Mezbaha harici kaçak damgasız 
kesilen yakalanan etler Belediye veterinerine muayene ettirilerek raporda sağlığa zararlı  olanlar 
imha edilip sağlığa zararlı  olmayanlar Belediye Başkanı  Olun! ile Aşevi ve Yurtlara verilecek 
olup, kesim yapan damgasız et satan hakkında kanuni işlem yapılır.) 

Gıda imalat ve satış  yerlerinde canlı  hayvan bulundurulması  ve beslenmesi. 

Kasaplar, balıkçılar vs. gibi yağlı, kokulu şeylere temas eden esnafın kirli elleri ile para alıp 
vermeleri. 

Kasap dükkanlannda etler buzdolabı  içinde ve soğuk hava deposunda muhafaza edilir. 
Karkaslar soğuk depoda birbirine değmeyecek ve hava alumnu engellemeyecek şekilde ası lı  halde 
soğutulur ve muhafaza edilir. Karkas ve parça etlerin iç sıcaklığının +4 *C'den, sakatatın ise +3 
*C'den daha düşük derecelerde sabit tutulması  gerekir. Etler +4 *C'de vitrin buzdolabında satışa 
sunulur. Aksine hareket etmek. 

Etlerin üzerine hayvan neyine göre mezbaha veya et kombinası  damgası  vurulmaması. 

Kurban etlerinin ücret karşılığı  kasaplar dışındaki işyerlerinde veya seyyar kasaplarda kıyma 
olarak çekilmesi. 

Gerekli rapor ve veteriner kontrolünden geçmeden balık satılması, seyyar olarak balık satışı  
yapılması. (Cezai işlemden sonra satışı  yapılan madde imha edilir.) 

Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi bulunmayan hayvanların, şehre sokulması  ve 
bunların şehir içerisinde, bir yerden bir yere nakledilmesi. 

Özelliğini yitirmiş  (çiftlik, küflü, kurdu, bozulmuş, kokan) gıda maddelerinin satı lması. 
(Cezai işlemden sonra satışı  yapı lan madde imha edilir.) 

Kasap dülckanlannda parçalama ve paketleme izni olan işyerlerinde üretilmiş, beyaz et ve 
ürünleri kırmızı  ellerde ayrı  bir bölmede etiket bilgileri tam olarak, salcatat dolabın ayrı  bir 
bölmesinde +3*C'de muhafaza edilip satışa sunulur. Aksine hareket etmek. 

aajıkçı  düldcanlarmda bozulmuş, kolcmuş, kolunaya yüz tutmuş, kulakları  boyanmış  balık 
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4trgirrsış4gememiş  olarak pazaryerini terk etmesi. 
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Taze su ürünleri, gün ışığından, toz ve rüzgardan koruyan kapalı  ve veya yan kapalı  soğutma 
sistemli( 0*-+3*C ) paslanmaz tezgahlarda ya da dolaplarda sergilenip satışa sunulmalıdır. 
Soğutucular aralıksız çalıştınlacaktır. Aksine hareket etmek. 

Lokanta, restaurant, kafeterya ve bar türü işyerlerinde yağ  tutucu cihazlann konulması  
mecburidir. Aksine hareket etmek. 

Seyyar simit, poğaça, börek ve tatlı  satıcıları; önlük giymek el ve genel temizliklerine dikkat 
etmek, seyyar arabaların' temiz bulundurmak, arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek, 
sağlık kamelerini yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretici fırının ismini asmak zorundadır. 
Aksine hareket etmek. 

Tüm işyerleri ve konutların sinek, haşere, fare vb zararlı  hayvanların üremesi ve zararları  
konusunda gerekli önlemleri almaması. 

Gıda nalcil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması  ve nalcil kaplarının gerekli 
hijyenik şartları  taşımaması. 

YEDİNCİ  BÖLÜM 

PAZAR YERLERI İLE İLGİLİ  HÜKÜMLER 

MADDE 18- Bu konuda, yapılması  yasaklanan fil, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurması. Pazarcı  
esnafı  Belediye Meclisi kararında veya başkanlık onayında pazaryeri olarak gösterilen mahallin 
sınırlarını  aşması. 

Pazarcı  esnafının Belediyemizden pazaryeri tezgah kurma belgesi almaması  ve her yıl vize 
yaptırmaması. 

Pazarcı  esnafı  bizzat tezgahımn başında bulunacak.( Mazeretsiz olarak üç hafta üst üste Pazar 
tezgfflunın başında bulunmayan esnafı  ticari faaliyeti men edilecektir.) 

Pazarcı  esnafı  kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını  veya tamamını  başkasına 
kiralaması  veya belediyenin haberi olmadan devretmesi. 

Pazar yerlerindeki faaliyet saatleri yazlık 06:00-21:00 ve luşlık 06:00-20:00 olup, bu çalışma 
saatlerine riayet edilmemesi. 

Gıda işiyle uğraşan pazarcılarm üç ayda bir sağlık muayene kartlarını  resmi bir kuruma 
onaylattırmaması  ve istenildiğinde ibraz etmemesi. 

Pazarcı  esnafının kendilerine ayrılan ve çizimlerle gösterilen yerlerin dışına taşması, boş  
arsada yan tarafların' işgal etmesi, geliş  geçiş  yollanna malzeme vs. konulması. 

Pazarcı  esnafının pazaryerlerini ve tezgah yerini temiz tutmaması, tezgahından çıkan çöpleri 
etrafa atması, uygun vasıfta çöp poşeti kullanmaması  ve tezgah yerinde çöplerin poşetlenmemiş, 



Pazarcı  esnafının belediyenin belirlemiş  olduğu renk ve standartta temiz iş  gömleği 
giymemesi. İş  gömleğinin sağ  üst cebi üzerinde pazarcı  ad ve soyadının yazılı  olduğu isimliğin 
bulundurulmaması. 

Pazarcı  esnafinın elektronik terazi kullanmaması. (3516 sayılı  Ölçüler ve Ayarlar Kammuna 
göre damgalanmış  ve kontrolleri yapı lmış  olacaktır. El terazisi ve kefeli teraziler ile bozuk, kırık 
ve ayarı  bozuk teraziler kullanı lmayacaktır. ) 

Pazarcı  esnafının satmış  olduğu malzemeyi tam tartmaması. (Eksik tarttığı  tespit edilen 
durumlarda idari para cezası  uygulanacaktır.) 

Pazarcı  esnafının görevli memurlara ve müşterilerine kaba ve rahatsız edici davraruşlarda 
bulunması, saygısızlık yapması, her ne surette olursa olsun yüksek sesle bağınp çağırması. 

Yollara, duvarlara veya trotuarlara çivi, kazık çıkı larak tahrip edilmesi, başkalarının pencere 
veya yerlerine ip vs. bağlanması. 

Satışa arz edilen malların üzerinde fiyat etiketi bulundurmaması  Bir tam kilonun haricinde 
, 250 gr. Yarım kilo gibi ibareler bulundurulması. 

Yıkanmadan kabukları  soyulmadan ve pişirilmeden yenen her türlü gıda maddesi açıkta 
satılması.( Süt ürünleri( peynir, lor vs.) , salça, zeytin türü gıda ürünler etiket bilgileri tam olarak 
ve +4*C olarak soğuk dolapta satışa sunulur. ) 

Üzerinde üretim izni olmayan, izinsiz olarak sonradan paketlenmiş  gıda maddelerin satışının 
yapılması. 

(17)Pazarcı  esnafinm iştigal konusu dışında faaliyette bulunması. 

Pazaryerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar, müstahsil oldulclanna dair 
yetkili makamlardan `müstahsil belgesi' alacak bu belgeyi daima yanlarında bulundurarak 
sorulduğunda ibraz etmek mecburiyetindedirler. Aksine hareket etmek. 

Belediye emir ve yasaldarim alışkanlık haline getirip bir yıl içinde özellikle aşağıda belirtilen 
suçları  işleyenlerin çalışma belgeleri iptal edilerek pazaryerlerindelci faaliyetlerine son 
verilecektir. 

a) Bir yı l içinde 3 defa fatura ibraz edemeyenler. 

Pazar çizgilerini 3 defadan fazla ihlal edenler ve geçiş  yollanna mal koyanlar. 

Hileli satış  yaptığı  ve ölçüler kanumma aykırı  hareket ettiği tespit edilenler. 

Bir yılda 3 defa çöp torbası  kullanmayan veya yerini temizlemeden bırakanlar. 

Üç hafta üst üste mazeretsiz pazara çıkmayanlar. 

Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davramşlarda bulunanlar. 

Tüketicinin korunması  hakkındaki kanun hükümlerine üç defa uymayanlar. 

h) 	Açıkta satılması  uygun olmayan gıda maddelerini açıkta satanlar ve soğutueu içinde 
bultülması  mecburi gıda maddelerini dışarıda bulunduranlar, soğutucu bulundurmayanlar. 

"İşi,  .,7Ş%  
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Pazarın açı lış  ve kapanış  saatlerine 3 defadan fazla riayet etmeyenler. 

(21) Pazar yerlerinde yumurta satışı  ile ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulması  mecburidir. 

Yumurtaların temiz kuru şartlar altında ve yabancı  kokulardan uzak bir şekilde ve 12 
derecenin altında muhafaza edilmesi, Pazaryerlerine buzdolaplı  servis aracı  ile götürülmesi 
buralarda da soğuk hava sağlayan dolaplarda satışa sunulması, 

Yumurtaların temiz viollere yerleştirilmesi 

Yumurtaların buzdolaplannda karton ambalaj ında muhafaza edilmesi 

Yumurta taşınan ve satışı  yapılan dolaplarda başka herhangi bir gıda maddesi satışı  
yapılmaması  

Yumurta viollerinin üzerinde üretim tarihi ile son kullanma tarihinin bulunması  

O 	Kabuğu kırık, çok kirli yumurtaların satı lması  yasaktır. 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM 

TRAFİKLE İLGİLİ  EMİR VE YASAKLAR 

MADDE 19- Bu konuda, yapılması  yasaklanan fili, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

Belediyenin yol yapım, alt yapı  vb. çalışmaları  sırasında, bilumum nakli vasıtalannın 
sürücülerinin, zabıta memurlantun el veya düdük ile yaptıkları  DUR işaretine uymaması, istenilen 
belgeleri ibraz etmemesi ve göstereceği yönlere gitmemesi. 

Belirlenen saatler dışında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı  Ulaşım Dairesi tarafından tespit 
edilen bölgelere, ağır vasıtalarla girilmesi. 

Şehir, ilçe, mahalle arası  çalışan otobüs, midibüs ve minibüslerin, terminal haricinde yolcu 
indirip/bindinnesi. 

Belediye tarafından tahsis edilen garaj ve otoparklar haricinde, otobüs ve kamyon park 
edilmesi. 

Paletli iş  makinelerinin, asfalt üzerinde yürütülmesi. 

Taksi sürücüsünün, yolcuyu istediği yere götürmemesi. 

Şehir içi hafriyat taşıyan araçların, belediyeden taşıma rııhsatı  almaması. 

Toplu taşım araçlarının, durak yerleri haricinde, yolcu indirip, bindinnesi. 

Toplu taşım araçlarının, kurullarca tayin ve tespit edilen güzergâhlann dışına çıkarak, taşıma 
yapması. 

Motorlu / motorsuz araçların, yaya kaldırımı, kavşak ve refujlere park edilmesi. 

To lu taşım araçlarına; giriş  çıkışları  güçleştirecek eşyalarla, yolcuları  rahatsız edecek, yağlı, 
biselerle binilmesi. 
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Toplu taşın), araçlarında; yer ayrı lması, fazla yer işgal edilmesi, koltuklara yatılması, ayak 
dayanması  ve ayakkabıların çıkarılması. 

At arabası  ve seyyar arabalarla trafiğe çıkılması. 

Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere; toplu taşım araçları nda, tütün ürünleri tüketilmesi. 

Ana Cadde ve yollarda, meydanlarda, toplu taşım araçlarında, gezici çalgıcı lık ve satıcı lık 
yapılması. 

Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere; toplu taşım araçlarında müzik yarm yapılması. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

BELEDIYENIN RUHSATINA VE DENETİMİNE TABİİ  İŞYERLERİ  

MADDE 20- Bu konuda, yapı lması  yasaklanan fili, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

işyeri açma ve çalışma ruhsat' almadan, işyeri açılması  ve çalıştınlması. 

işyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapı lmış, yangın 
söndürme cihazı  bulundumlmaması. 

Işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykı rı  
işlerin yapı lması. 

Canlı  müzik izni almadan canlı  müzik yayını  yapı lması, izin alınan işyerlerinde belirtilen 
saatler haricinde, canlı  müzik yayını  yapılması  

Her işyeri ve müessese sahibinin; işyerinin girişine işyeri ruhsatı, vergi levhası, fiyat listesi ve 
ustalık belgesini görünür yere asmaması. 

Bakanlıktan üretim izni almamış, atık plastik malzemelerin geri dönüşümüyle elde edilmiş, 
kanserojen madde içeren, siyah poşet ve temiz olmayan ve kullanılmış  ambalaj kAğıdına; 
yenilecek veya kullanılacak, gıda maddelerinin konulması  ve paketlenmesi. 

içki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık 
içki ve tane sigara satılması. 

Kabukları  soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin, açıkta bulundurulması  
ve satılması. 

Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve 
ambalaj lanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatın; gıda 
maddelerinin evsafını  bozmayacak, kirlenmesine engel olacak, küflenmez, paslanmaz, temizliği 
kolay cins, evsaf ve biçimde olmaması. 

Köfte ve Döner Satışı  yapan esnaflar Ölçü Tartı  Aletleri Kanuna göre elektronik terazi 
bulun 	aması, 
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Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; 
cam, mermer, fayans v.b. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması  ve 
devamlı  temiz bulundurulmaması. 

işyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması. 

Işyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıfiannı  herhangi bir suretle 
ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi. 

Işyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı  açılması. 

Işyerlerinde çalışanların; elbiselerini, gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması. 

Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş  elbiselerinin özel 
bir dolap içinde bulundurulmaması. 

Sıhhi tedbirleri almmamış  ve ambalajlanmamış  gıda maddelerinin taşınması  ve satılması. 

Işyerlerinde belediye tarafından hazırlanmış, ruhsat ve denetim müdürlüğü tarafından tasdik 
edilmiş, esnaf teftiş  defteri bulundurulmaması  ve tamamlanan defterlerin, bir yıl müddetle 
muhafaza edilmeyerek, teftişlerde vazifelilere gösterilmemesi. 

işyerlerinde, itfaiye, polis, su arıza, doğalgaz, elektrik arıza, sıhhi imdat vb. gibi özel servis 
numaralannın ve Belediye Zabıtasına ait telefon nıımaralarının; varsa telefonunun yanına, yoksa, 
kolaylıkla görülebilen bir yere asılmaması. 

Işyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası  bulundurulmaması. 

işyerlerinin; belediye tarafından belirlenen, açma ve kapama saatlerine riayet etmemesi. 

Işyerlerinin; fiziki durumlarının, işyeri açma ve çalışma rııhsatı  alındıktan sonra 

değiştirilmesi. 

Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları  ve dolaplannda teşhir ve muhafaza 
edilmemesi. 

Işyerlerinde, akvaryum canlı ları  dışında hayvan bulundurulması, beslenmesi ve her türlü 
haşaratın bulınunasıra engelleyici, tedbir alınmaması. 

Satışta kullanılan ölçü ve tartı  aletlerinin, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, 
damgalattınlmaması. 

Noksan tartı  ile satış  yapılması. 

Belediye tarafından verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında, müşteriden fazla 

ücret talep edilmesi veya alınması, 

işyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa 

arz edilmemesi veya saklanması. 

Somun ve pide firınlarının, dini ve milli bayram günleri boyunca, belediye tarafından 
belirlenen nöbet çizelgesine göre çahşmaması. 

"XVI<4 ek ta.şınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması  ve satılması. 
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Noksan gramajlı  ekmek üretilmesi veya pişmemiş  şekli bozuk satılması, ekmek içerisinde 
yabancı  madde çıkması. 

Üretilen ekmeklerin üzerinde etiket bulundurulmaması. 

Taze ve bayat elcmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması. 

Bayat ekmekleri tekrar hamura katarak, üretim yapı lması. 

Belirlenen kapasitenin altında, ekmek üretimi yapılması. 

Ekmeklerin üretim ve satış  yerlerinde, ekmeğin gramaj ve fiyatını  gösterir 20x30cm. 
ebadında, fiyat listesi bulundurulmaması. 

Ekmeklerin üretim ve satış  yerlerinde, taze ve bayat eluneklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu 
gösterir levha bulundurulmaması. 

Ekmeklerin üretim ve satış  yerlerinde, elektronik terazi bulundurulmaması. 

Satışa arz edilen malların üzerine; kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde, o malla ilgili; 
üretim yeri, fiyatı, miktarı, gibi bilgileri içeren etiket konulmaması, aynca; etiket konulması  
mümkün olmayan hallerde, aynı  bilgileri kapsayan listelerin, görülebilecek şekilde, uygun yere 
asılmaması. 

Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, jeneratör, klima vb. cihazIann, 
çıkardıkları  sesler itibari ile konutları  ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde, dizayn edilmemesi ve 
gerekli ses yalıtımının yaptınlınaması. 

Ekmek firmlarınca imal edilen ekmeklerin bağlı  bulunduğu Oda tarafından tespit edilen fiyat 
ve gramaja göre üretimlerinin yapılmaması. 

Ekmek firmlan ve gıda imalatı  yapılan işyerlerinin çevre kirliliğini önleyici baca fılitresi 
kullanmaması. 

Ekmeklerin finnlardan nakledildikten sonra açıkta bulundurulması. Kapalı  cameka'nlarda 
muhafaza edilmemesi. (Açıkta ekmek bulundurulduğunun tespitinde eluneklere el konulur ayrıca 
yasal işlem yapılır.) 

Internet Salonları= içerisi dışandan görülmeyi engelleyecek (perde, jaluzi vb. kapatılması) 
şekilde dizayn edilmesi.( Bodrum katlarda ve bodrum katlara bağlantılı  bulunan işyerlerinde 
İnternet Salonu açılamaz. Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin internet salonlarına 
girmelerinin yasak olduğunu belirten yazılar işyerinin girişine görillebilecek bir yere asılacalctır.) 

ONUNCU BÖLÜM 

İŞYERLERİNDE ÇALİŞANLARİN UYACAKLARİ  EMIR VE YASAKLAR 

MADDE 21- Bu konuda, yapılması  yasaldanan fil, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

;.i\ allasıuş.1 kişisel temizliği ile sağlık karnesinin, iş  gömleğinin kep, bone, eldiven, iş  gömleği 
V ğt,12 p.1(431ab1,.veya yetersiz olması. ( • 
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Işyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş, iş  elbisesi giymemesi. 

işyerinde çalışanların iş  elbiselerinin, devamlı  temiz ohnaması. 

Çalışan kişilerin, ustalık/satış  elemanlıgı  belgesi bulunmaması, sözleşmeli çalışanlardan, 
sözleşmesi bilenlerin, bitim tarihinden itibaren yenisi yapı larak, belediyeye bildirilmemesi. 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde; tüzel kişi adına ruhsatlı  yerlerde devamlı, gerçek 
kişi adına ruhsatlı  yerlerde ise; sözleşmelerinde belirtilen zamanlarda, işyerinde mesul müdür 
bultuldurulmaması. 

Belediye sımrlan ve mücavir alan içerisindeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde 
çalıştırılan kişilerin, belediyeye bildirilmemesi. 

ONBİRİNCİ  BÖLÜM 

DEFİN VE MEZARLIKLAFtLA ILGILI EMİR VE YASAKLAR 

MADDE 22- Bu konuda, yapılması  yasaklanan fil, davranış  ve hareketler, maddeler halinde 
aşağıda belirtilmiştir; 

Bu yönetmeliğin, umumi yerlerde yapılmasını  men ettiği fillerin, mezarlıklarda yapı lması. 
(Mezarlıklara cenazelerin defni, mezardan çıkarılması  ve nalcil hususlar! 1593 sayılı, Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır.) 

Mezarlıklan çeviren duvar, parmaklık vb. gibi engellere çıkı lması  ve tırmarulması, mezarların 
üzerine basılması  veya oturulması, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkinin kopanlması  ve 
sökülmesi. 

Her ne şekilde olursa olsun, ziyaretçilerin huzurunun bozulması  ve mezarlıklara zarar 
verilmesi, kabirlere karşı  saygısız davranışlarda bulunulması. 

Büyükşehir Belediyesinden izin almadan mezar yapılması  veya tadilat yapı lması. 

Defın ruhsatı  almadan defin yapılması. 

Belediyeden izin almadan ağaç dikilmesi. 

Büyük ve küçükbaş  hayvanların mezarlık alanlarına sokulması  ve otlatı lması. 

Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcı ların, yanında velisi bulunmayan çocukların ve 
beraberinde köpek getirenlerin mezarlık alanına girmesi. 

Güneş  battıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girilmesi. 

Mezarlık alanında ateş  yakılması. 

Mezarlıklarda ücret karşılığında Kur'an okunması. 

Mezarlıklara ücret karşılığı  su getirilmesi, dökülmesi. 

ezarlık alanında kazı  yapılması  ve mezarların açılması. 



ONIKINCI BÖLÜM 

ÇEŞITLI VE SON HIJK.  IYMLER 

ıffacülvara,ü1( 

MADDE 23- 5393 sayılı  belediye kanununun 13. maddesine göre; "Belediye Sınırları  içinde 
oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine 
ve duyurulanna uymakla yükümlüdür." 

CEZAI IŞLEMLER 

MADDE 24- (1) Bu yönetmelikte, yukarıda belirtilen belediye emir ve yasaklarına uymayanlar ve 
muhalif hareket edenler hakkında; Umuru Belediyeye Müteallik Ahlcar.  ru Cezaiye Hakkında 
16/04/1340 tarih ve 486 Numaralı  Kanunun Bazı  Maddelerini Muadil, 15/05/1930 tarih ve 1608 
sayılı  Kanunun; 23/01/2008 tarih ve 5728 sayı lı  kanunla değişik 1.maddesi, 30/03/2005 tarih ve 
5326 sayılı  Kabahatler Kanununun "Emre Aykırı  Davranış" başlıklı  32. maddesi ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri uygulanır. Burada, söz konusu cezalar, yalnızca belediye encümeni kararı  ile 
verilir. 

Belediye encümeni kararı  ile verilebilecek, duruma uygun bir süre ve verilen, idari para 
cezasına veya cezalarına rağmen, emre aykırı  davranışın, muhalif hareketin, devam etmesi 
durumunda; söz konusu 1608 sayılı  kanunun, 5728 sayılı  kanunla değişik 1. maddesine göre, 
"yasaklanan faaliyetin menine karar verilir" âmir hülcmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men 
cezası  ancak, işyerinin kapatı lması  suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın 
uygulanması  mümkün olamayacağından; belediye encümeni kararıyla ve süresini de belediye 
encümeninin belirleyeceği, işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası  verilir. 

10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "işyeri açma 
ve çalışma rııhsatlarına ilişkin yönetmeliğin" 6. maddesinde; "yetkili idarelerden usulüne uygun 
olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı  alınmadan, işyeri açılamaz ve çalıştmlamaz." Hükmü 
bulunmaktadır. Bu hüküm gereğince, bu hükme aykırı  davranan kişilere; 1608 sayılı  kanunun, 
5728 Sayılı  kanunla değişik 1. maddesine göre; belediye encümeni kararıyla, idari para cezası  ile 
birlikte, ruhsatsız işyerine, işyeri kapatma cezası  uygulanarak, fa.aliyetine son verilir. Ancak, 
anılan yasada belirtildiği üzere, belediye encümeni kararıyla, ilgili kişiye bir sürede verilebilir. 

Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını  veya tamamını, başkalarına 
kiralayan, devreden ve amacı  dışında kullananlann; 1608 sayılı  kanunun, 5728 sayı lı  kanunla 
değişik 1. maddesine göre, belediye encümeni kararıyla, idari para cezası  ile birlikte, söz konusu, 
tahsis hakkı  iptal edilir. 

Belediyeye ait, kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni 
kararıyla, 6183 sayılı  "Amme Alacaldan Tahsil Usulü hakkında kanuna" göre, zarar verenden 
tahsil edilerek, bununla birlikte; 1608 sayılı  yasanın, 5728 sayılı  kanunla değişik 1.maddesine 
göre, belediye encümeni kararı  ile idari para cezası  verilir. 

5728 sayılı  kanunla değişik, 1608 sayılı  kanunun I. maddesinde ayrıca; "Bu madde hükümleri 
il • 	da ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanı r." Hükmü getirildiğinden, buna göre; 
Ğfe-digrae si veya encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için, başka bir kanunda verilecek 44. 

ceşkeliı tilmeŞişse. söz konusu, bu madde hükümleri uygulanır. Ancak, belediye meclisi veya 
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encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için, başka bir kanunda bir ceza öngörülmüş  ise, sözü 
edilen, bu madde hükümleri uygulanamaz. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

UYGULAMA 

MADDE 25- Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Ergene Belediyesinin sorumluluğu 
Ergene Belediyesinin sınırları  ve diğer mevzuat ile sorumluluğuna verilen alanlar ile sınırlıdı r. 

MADDE 26- Bu yönetmelik hükümlerini Ergene Belediyesi uygulamakla görevli ve yetkilidir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELIKLER: 

MADDE 27— 07.10.2015 gün ve 145 sayı lı  meclis kararı  ile kabul edilen Ergene Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü belediye emir ve yasakları  yürürlükten kaldı rılmıştır. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 28- Bu yönetmelik Ergene Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan ve ilan 
edildikten sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 29- Bu yönetmeliğin emir, yasak ve lüztunlarun yerine getirmeyenler, hususi kaımnlarda 
aykırı  bir ceza mevcut değilse Umuru Belediyeye Müteallilc Ahlcâmı  Cezaiye Kanunun ve bu 
kanunun tadil eden 15.05.1930 tarih ve 1608 sayı lı  kanun ve bu kanunun bazı  maddelerini 
değiştiren 2575 ve 151 numaralı  kanunlar, 5393 ve 5326 sayı lı  kanunlar ile diğer Kanun ve 
Yönetmeliklerin hükümlerine göre tecziye edilirler. Bu yönetmelik hükümlerini, Ergene Belediye 
Başkanı  ve Zabıta Müdürü yüz-atik. 

Rasirn-YOKSE,t 	 Merdin CANTAŞ  
eltdike.::Neeiv*clis*Itaşkam 	Meclis Katibi 
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