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T.C. 

BERGAMA BELEDİYESİ 

BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ 

İş bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b Maddesine göre hazırlanarak; 5393 
sayılı Kanunun 18/m maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanun’u gereği Belediye Meclisine 
sunulmuştur. 

YÖNETMELİĞİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ 

            1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerin Yönetimi hakkındaki 
kanun yürürlükten kaldırılarak bu kanunların yerine 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 23/07/2004 tarih ve 25531 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları getirilmiştir. 

            Bu kanunlar incelendiğinde en önemli hususun yerinden yönetim kurumlarının görev yetki 
ve sorumluluklarının açıkça belirtildiği ve birtakım yeni yetki ve görevlerin belediyelere verildiği 
görülmektedir. 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15’inci 
maddesinin, 

            a) Bendinde belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

            b) Bendinde kanunların belediyelere verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak 
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunla belirtilen cezaları vermek. 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Encümeninin görev ve yetkileri başlıklı 34’üncü 
maddesinin, 

            e) Bendinde kanunlarla öngörülen cezaları vermek. 

            i) Diğer kanunlarda Belediye Encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15’inci 
maddesinin, 

 m) Bendinde beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 
faaliyetten menedilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı 
malları yoksullara vermek. Belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer sayılmıştır. 

    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Zabıtanın görev ve yetkileri başlıklı 51’inci maddesinde, 
Belediye Zabıtası beldede 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. 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15’inci 
maddesinin (l) bendine göre gayrı sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek, belediyenin yetkileri ve imtiyazları sayılmıştır. 

            Bu düzenlemelerin sonucunda, 

            Büyükşehir olmayan il belediyelerinde 1’inci sınıf ve sıhhi iş yerlerinin, 2’nci ve 3’üncü sınıf 
gayrı sıhhi müesseseler belediye tarafından ruhsatlandırılıp denetlenecektir. 
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            Büyükşehir olan ilçe belediyelerinde sıhhi iş yerleri ile 2’nci ve 3’üncü sınıf gayrı sıhhi 
müesseseler belediye tarafından ruhsatlandırılıp denetlenecektir. 

            5393 sayılı kanunun 85/d maddesi ile değişik birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden 775 
sayılı kanunda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, 

            5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun İKİNCİ KISIM/ Çeşitli Kabahatler Emre Aykırı Davranış 
başlıklı 32. maddesinde, 

            1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni 
veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden 
kişiye idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. 

            2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. 

            3) 01/03/1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 526. maddesine diğer kanunlarda 
yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır. 

          14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen 10 Ağustos 
2005 tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik” ile Belediye Zabıtasına diğer kanun, yönetmelikler ve mer-i mevzuat ile 
Belediye Zabıtasına çeşitli görev verilmiş bulunmaktadır. 

            5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince günümüz koşullarına cevap verecek şekilde 
Bergama Belediyesi idari yaptırım yönetmeliğinin hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. 

            Esas itibariyle kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşlarımızın yaşam biçimini 
iyileştirmek ve onların refah düzenini artırmaktır. Belediyelerde bir kamu kurumudur. Dolayısıyla 
belde halkının yaşam standardının yükseltilmesi, kentte nizam ve intizamın sağlanması, beldenin 
ve belde halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının temin edilmesi, esenlik, huzur, sağlık 
ve düzenin sağlanması ve korunabilmesi için belediye emir ve yasakların konulması kaçınılmazdır. 

            Bu yönetmelik yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, 5393 sayılı 
Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevleri yerine 
getirilmesinde, Belediye Zabıtası görevlileri ile diğer belediye görevlilerin yetki alanlarında işlenen 
kabahat karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türlerinin belirlenmesi, takibinin 
yapılabilmesi, sonuçlarının islenebilmesi, belirlenen emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının 
denetlenebilmesi ve yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. 

(Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak ve Tanımlar) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç: 

MADDE  1- Bu yönetmeliğin amacı: Belediye sınırları içerisinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve 
düzenini sağlamak, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel 
hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, 
belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve belediye yasaklarını men veya emrettiği fiillerin 
nevilerini göstermek ve ceza miktarlarını tayin etmek amacıyla yapılmıştır. 

Kapsam: 

MADDE 2- Bu yönetmeliğin hükümleri ve diğer yetkili organlarca alınan karar, tembih ve 
yasakların karşılığında uygulanabilecek hükümler ile Bergama Belediyesi sınır ve mücavir 
alanlarında 5393, 5216 sayılı kanunlarla ve yetki veren diğer kanunlarla belediye görev ve yetkileri 
içerisindeki  mücavir alan sınırları dâhilindeki tüm iş yerleri, gerçek, tüzel kişiler ile kurum ve 
kuruluşları, herhangi bir iş yerine kurum ve kuruluşlara bağlı olmaksızın hizmet gören kişiler ile 
tüm ilçe halkını kapsar. 
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Hukuki Dayanak: 

MADDE 3- Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrası 
ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine dayanılarak 
hazırlanmıştır.  

MADDE 4- Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci ve 51’inci 
maddesi, 18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye 
Zabıta Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE 5- Bu yönetmelik belediyeye yetki veren diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
  1) T.C. Anayasası.  
  2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu.  
  3) 5393 sayılı Belediye Kanunu.  
  4) 775 sayılı Gecekondu Kanunu.  
  5) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.  
  6) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.  
  7) 7201 sayılı Tebligat Kanunu.  
  8) 6099 sayılı Kanun 7201 sayılı Kanun’da 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 Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5491 sayılı Kanun.  
14) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun.  
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 
Kararnamenin 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) 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun.  
19) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 tarih ve 25245 
sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik.  
20) 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu 
Temini Hakkında Kanun.  
21) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu.  
22) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu.  
23) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun.  
24) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.  
25) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu.  
26) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.  
27) 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim 
Hakkında Kanun.  
28) 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkında Kanun.  
29) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.  
30) 6831 sayılı Orman Kanunu.  
31) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.  
32) 7402 sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun.  
33) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.  
34) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.  
35) 3366–3290–2981 sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar 
Hakkındaki Kanunlar.  
36) 4857 sayılı İş Kanunu.  



4 
 

37) 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.  
38) 526 ve 2893 sayılı Bayrak Kanunu.  
39) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu.  
40) 11.03.2010 tarihli 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan 
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun / Hal Yasası. 
41) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.  
42) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.  
43) 2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.  
44) 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma 
ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.  
45)19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmî Gazete ‘de Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği.  
46) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun.  
47) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.  
48) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.  
49) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.  
50) 11/1/1974 tarih ve 14765 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Tüzüğü.  
51) 18/10/1952 tarih ve 8236 sayılı Resmî Gazete ‘de Yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü.  
52) 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
53) 10.08.2005 Tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren İş yeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri. 
54) 30.07.2021 Tarih ve 25902 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren İş yeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklerin 
Değişikliği Hükümleri. 
55) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun.  
56) 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Belediye 
Zabıta Yönetmeliğine İlişkin Yönetmelik Hükümleri.  
57) 18.11.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Belediye 
Zabıta Yönetmeliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği 
Hükümleri. 
58) 04.10.2012 tarih 12/62 sayılı Meclis Yazısı ile Onaylanan Bergama Belediyesi Pazar Yerleri 
Giyim Bölümü Hakkındaki Yönetmelik. 
59) 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine İlişkin Yönetmelik Hükümleri. 
60) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun. 
61) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu. 
62) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. 
63) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmî Gazetede 
Yayınlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik. 
64) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 04 Ağustos 2012 Tarih ve 28374 Sayılı Resmî Gazetede 
Yayınlanan Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik. 
 
Buna göre: 
 
      a) Belediye Meclis ve Encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin 
verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye 
kanun nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara 
Belediye Encümenince Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve 
yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.  

 b) Belediye Encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen 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. 
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  c) Yönetmelikteki yasakları işleyenler hakkında verilen idari para cezasının yanı sıra 1608 
sayılı kanunun ilgili maddesi gereği Belediye Encümeninin takdiri ile 3 günden 15 güne kadar 
ticaret ve sanayi icrasından menine, kapatmaya karar verilir.   

d) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır. 
(08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 
sayılı Kanun, Madde 1.)  
 
MADDE 6- Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya 
yönelik olarak çıkarılan bu yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında 
yukarıda belirtilen Kanunlar, KHK’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, İl İdare Kurulu ve Belediye karar 
organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır.  
 
MADDE 7- Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.  

Tanımlar: 

MADDE 8- Bu yönetmelikte geçen, 

Belediye: Bergama Belediyesi 

Belediye Başkanı: Bergama Belediye Başkanı 

Belediye Encümeni: Bergama Belediye Encümeni 

Belediye Meclisi: Bergama Belediye Meclisi 

Zabıta Müdürlüğü: Bergama Belediye Zabıta Müdürlüğü 

Zabıta Müdürü: Bergama Belediye Zabıta Müdürü 

Zabıta Personeli: Bergama Belediye Zabıta Teşkilatı: Amir, Komiser, Memur ve Personelini  

AYKOME: Bergama Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezini ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Zabıta Teşkilatı 

KURULUŞ: 

MADDE 9- a) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak 
zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulur. 

           b) Belediye Zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre kırsal mahalle, imar, 
çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. 

          c) Belediye Zabıtası; hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev 
yapar. 

KADRO VE UNVANLAR: 

MADDE 10- Belediye Zabıta Teşkilatı Personel Kadro ve Unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları 
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş olup 
Zabıta Daire Başkanı, Zabıta Müdürü, Zabıta Şube Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve 
Zabıta Memuru kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. 

BAĞLILIK: 

MADDE 11- a) Bergama Belediye Zabıta Teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı 
Zabıta üzerindeki yetkilerini Başkan yardımcısına devredebilir. 
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      b) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri Belediye 
Zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda Belediye Başkanlığına bilgi verilir. 

GÖREV ALANI: 

MADDE 12- Bergama Belediye Zabıtası belediye sınırları içerisinde görev ve yetkilidir. Ayrıca, 
alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili 
ve görevlidir. 

ÇALIŞMA DÜZENİ: 

MADDE 13- Belediye Zabıta hizmetleri resmî tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati 
aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/07/1965 tarihli ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, 6111 
sayılı kanun gereği Madde 105- 657 sayılı kanunun 101. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 MADDE 101- Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet 
memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili 
olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.  

MADDE 14- Genel Hükümler: 
a) Zabıta Memurları görevlerini ifa ederken engellenemez. Karşı koyarak zorluk 

çıkarılamaz. Küfür ve hakaret edilemez. Kamuoyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz. 
Müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi 
cezalandırılır.  

b) Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında iş yeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı, T.C. 
kimlik numarası, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, pazar ruhsatı vb. belgeleri görevli 
memura göstermeleri zorunludur.  
    c) Zabıta Memurları tarafından tebliğ edilen her türlü evrakın alınması zorunludur. Evrakı 
muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde 
bulunulamaz. Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında iş yeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı iş 
yeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, pazar ruhsatı vb. belgeleri görevli memura 
göstermeleri zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

HUZUR, SÜKûN, EMNİYET VE SELAMETLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler 
halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 15- Millî ve özel günlerde bayrak nizamnamesine uygun olarak tüm iş yerleri, kurum ve 
kuruluşlar bayrak asmak zorundadır. Millî Bayramlarda kirli, yırtılmış veya Türk bayrağının şerefine 
yakışmayan ve bayrak nizamnamesine aykırı durumda bayrak asmak yasaktır. 
MADDE 16- Belediye sınırları içerisinde her türlü kamu malına zarar vermek yasaktır.  
MADDE 17-Yollarda, meydanlarda, umumi nakil vasıtalarında ve herkesin girip çıkabileceği 
mahallerde; yerlere tükürmek, sümkürmek, halkı tiksindirecek, sıhhatini bozacak fiil ve eylemlerde 
bulunmak yasaktır.  
MADDE 18- Umumi yerlerin izin verilmeyen alanlarında oyun, spor ve benzeri etkinlik yapmak 
yasaktır.  
MADDE 19- Cami avlularında, abidelerin etrafında, köprü, iskele, istasyon vb. yerlerde oturma 
yerlerinin dışında oturmak, herhangi bir eşyasını bırakarak buraların intizamını bozmak yasaktır.  
MADDE 20- Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtları; cadde, sokak, kaldırım, meydan vb. 
uygunsuz bırakarak yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek, engelli yollarını işgal 
etmek şehrin görünümünü olumsuz etkilemek yasaktır.  
MADDE 21- Boş bulunan arsa veya arazisinde, yangına karşı gerekli tedbirleri almamak ve 
görüntü kirliliği yaratacak herhangi bir şey yapmak ve depolamak yasaktır.  
MADDE 22- Meydan, sokak, kaldırım, pazar ve benzeri umuma mahsus yerlere eşya vb. şeyler 
koyarak nizam ve intizamın bozulmasına sebebiyet vermek yasaktır.  
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MADDE 23- Cadde, sokak ve meydanlarda gelip geçenler için tehlike arz edebilecek şekilde kayar 
ayakkabı, tekerlekli paten vb. ile yürümek, kaymak, oyun oynamak yasaktır.  
MADDE 24- Meydan yol ve kaldırımlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini 
almadan geceleri işaret ve ışıklarla tehlikeyi belirtmeden bırakmak ve çalışmak yasaktır.  
MADDE 25- Cadde, meydan ve sokak üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, izin alınmak şartıyla 
levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir surette sabitlemeden asmak yasaktır.  
MADDE 26- Merkezi ısınan site ve apartmanlarda uygun ve yetkili kişiler dışında ehliyetsiz kişilere 
kalorifer yaktırmak ve yetkili olsa bile kurallara aykırı yakarak ısınmadan kaynaklanan hava 
kirliliğine neden olmak yasaktır.  
MADDE 27- Birden fazla kat bulunan binalarda, bağımsız bölümlerden herhangi bir şekilde, diğer 
bölümlere su, baca dumanı vb. sızıntılara karşı kat malikleri önlem almak zorundadır.  
MADDE 28- Her türlü spor saha ve alanlarında, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz 
etkileyebilecek fiillerde bulunmak yasaktır.  
MADDE 29- Umuma mahsus alanlarda (Park, meydan, cadde, sokak, binaların ortak kullanım 
alanları, arsalar vb.) oyuncak tüfekle atış yapmak, yaptırmak yasaktır.  
MADDE 30- İlçemizde faaliyet gösteren beton mikserlerinin, belediyece belirlenen saatler ve 
güzergâhlar dışında inşaatlara beton taşımaları yasak olup beton dökülecek iş yeri için bir gün 
öncesinden Belediye Başkanlığına bilgi verilecektir.  
MADDE 31- Şehir içerisinde ve hurdacı dükkânlarında kâğıt, çöp, lastik vb. şeyleri biriktirmek, 
yakmak ve yol kenarlarında gelişigüzel biriktirerek ayrıştırmak yasaktır.  
MADDE 32- İş yerlerinde yakılması ve yanması uygun olmadığı halde soba vs. yakmak, duvarı 
kırıp baca çıkartmak, komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek 
şekilde soba yakmak yasaktır. 
MADDE 33- Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların her türlü motorlu ve 
motorsuz araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı sırasında yol ve 
tretuvarların tahrip veya kirletmeleri yasaktır.  
MADDE 34- Odun, kömür vb. yakacak maddesi satan araçların cadde, sokak, ana arter ve 
meydanlarda beklemeleri veya satış yapmaları yasaktır. 
MADDE 35- Şehir içerisinde ve boş arsalarda toptan ve perakende olarak inşaat malzemeleri 
(çakıl, kum, tuğla vb.) odun ve açıkta kömür satmak yasak olup bu ve benzeri maddelerin yalnızca 
belediyece gösterilen depolarda satışı yapılacaktır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem 
yapılarak faaliyetleri durdurulur.  
MADDE 36- Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklamak ve barınmak yasaktır.  
MADDE 37- Parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin 
kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması yasaktır. 
MADDE 38- Belediye tarafından yapılan delinatör ve duba şeklinde konulan malzemelere zarar 
vermek yerini değiştirmek yasaktır.  
 
PARK VE BAHÇELER İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı 
fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 39- Umuma mahsus alanlarda ve parklardaki levazımı amacı dışında kullanmak, yürüyüş 
parkurlarına, gezi alanlarına, spor alanlarına ve aletlerine, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri 
şehir mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak, başkalarının 
kullanımını engelleyecek şekilde hal ve davranışlarda bulunmak yasaktır.  
MADDE 40- Cadde ve sokaklar ile Belediye’ye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç 
ve çalıların koparılması, yetkisiz kişilerce budanması, kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. 
madde verilmesi, ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının 
bozulması, tahrip edilmesi, yaş veya kuru çalı, odun toplanması yasaktır.  
MADDE 41- Yeşil alanlardaki çimenlere basmak, üzerlerine oturmak ve yatmak, üzerine bir şey 
sermek yasaktır.  
MADDE 42-Park ve bahçelerde, halkın gezip dolaştığı, dinlendiği yerlerde, çimlerde belediyenin 
izni olmadan köpek ve kedilerini, başıboş salarak oynatmak, gezdirmek ve dışkıları ile çevreyi 
kirletmek yasaktır.  
MADDE 43-Parklarda her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla gezmek, park etmek, konaklamak ve 
bu araçlarla seyyar satıcılık yapmak yasaktır.  
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MADDE 44- Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü 
içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.  
MADDE 45- Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini 
engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak 
budanacak, budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte bu işlem Belediyece yapılıp 
masrafın %20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edilecektir.  
MADDE 46- Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp 
atıklarının atılması yasaktır. 
MADDE 47- Cadde, sokak, park ve kamuya ait taşınmazlar üzerinde bulunan ağaçların üzerindeki 
ürünleri toplamak yasaktır. 
MADDE 48- Bina ve iş yerlerinin önleri ve bahçelerinde bulunan ağaçları zorunlu olmadıkça 
kesmek veya bunlara zarar vermek yasaktır. 
MADDE 49- Yeşil alanlarda, parklarda, umuma ait yerlerde hayvan otlatmak yasaktır. 
MADDE 50- Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda, halı, kilim, yün, araç vs. yıkamak yasaktır.  
MADDE 51- Belediyeye ait süs havuzlarına girmek, hayvan sokmak, yabancı madde atmak 
yasaktır. 
MADDE 52- İzin verilen yerler dışında, yol, meydan, parklar, yeşil alanlar ve açık arazilerde, top 
oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak veya motorlu ve motorsuz araçları bırakmak ve para 
karşılığı çalıştırmak yasaktır. 
MADDE 53- Şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak geçen alanlara, 
belediyenin izni olmadan çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar vereceğinden, gelişigüzel 
ağaç dikilmesi yasaktır. 
MADDE 54- 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. 
MADDE 55-Umumi çeşmeleri ve havuzları bozmak, kırmak ve etraflarını kirletmek, bunlara pislik 
atmak, yıkanmak, hayvan sulamak, araç yıkamak yasaktır.  
 
NİZAM İNTİZAMLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri 
yapmak yasaktır.)  
MADDE 56-Binaların içinde bodrum vb. yerlerde her türlü koku yapıcı maddeler ile çöp vs. 
biriktirmek, yığmak ve çevreye rahatsızlık vermek yasaktır. 
MADDE 57- Yerleşim alanları içinde gerekli izinleri almadan el arabası, at arabası, çekçek, 
kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda, kâğıt ve geri dönüşüm malzemesi toplamak, depolamak ve 
ticaretini yapmak yasaktır.  
MADDE 58- Halka açık ve resmî yapılara, tarihi yerlere, yazı yazmak, kirletmek, tuvaletler dışında 
cadde ve sokak aralarında, meydanlarda ve ana arterlerde tuvalet gereksinimini gidermek 
yasaktır.  
MADDE 59- Şehir dâhilinde ot, saman, talaş vb. gibi çabuk yanıcı ve parlayıcı maddeleri 
depolamak, ahşap yapılarda, bodrum ve benzeri yerlerde kolaylıkla yanan şeyleri biriktirmek, koku 
yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak yasaktır.  
MADDE 60- Çok katlı binalarda bağımsız bölümlerde her ne surette olursa olsun bina dışına su 
tesisatlarından banyo ve tuvaletlerden kaynaklanan su ve lavabo sızıntılarını akıtarak diğer kat 
maliklerine zarar vermek, ortak kullanım alanlarını ve çevreyi kirletmek yasaktır. 
MADDE 61- Bina, apartman ve iş yeri sahipleri binalarına numarataj plakası taktırmaları ve 
plakalarını muhafazaya mecburdurlar. Plakası bulunmayan bina, apartman ve iş yerlerine yasal 
işlem yapılır.  
MADDE 62- Belediye sınırları içerisinde çatısı bulunmayan bina üzerlerine çirkin görüntü 
oluşturabilecek şekilde her türlü eşya koymak, baraka veya uygunsuz yapı yapmak yasaktır.  
MADDE 63- Cadde, sokak, yol, meydan, tretuvar, yaya kaldırımı, halkın gelip geçtiği yer vb. yerleri 
herhangi bir şeyle kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek ve işgalde bulunmak yasaktır.  
MADDE 64- Belediyece konulmuş veya konulmasına izin verilmiş her nevi sokak levhaları ile kapı 
numaralarını, durak tabelalarını, trafik levhalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve 
hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, boyamak, yerlerini değiştirmek 
yasaktır.  
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MADDE 65-Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekanları haricindeki yerlerde 
belediyeden ve sorumlu kolluk kuvvetinden izin almadan açık alanlarda eğlence, kına gecesi, 
düğün, şenlik, panayır ve organizasyon düzenlemek yasaktır.  
MADDE 66- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları bacalarının tıkanmasına 
neden olacak malzeme dökmek, boşaltmak ve belediyeden izinsiz kanal açmak ve kanal 
bağlantısı yapmak yasaktır.  
MADDE 67-Belediye mallarına zarar vermek yasaktır. 
MADDE 68- Yol, meydan, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile iş hanları, pasajlar ve toplu 
dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış, koridorlar, merdiven ve merdiven 
sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını dükkân ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle veya 
herhangi bir şekil ve maksatla işgal edilmesi yasaktır. 
MADDE 69- Hurdacılar 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. 
MADDE 70- Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye eşya ve mallarına (yönlendirme 
tabela ve afişleri, kapı ve sokak numaraları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi 
çeşmeler, sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda 
bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak. 
Belediye sınırları içerisinde elektrik nakleden tellere çapraz olarak üzerinden radyo, TV anteni 
geçirmek,(Belediye sınırları içerisinde Elektrik ve aydınlatma direklerine anten takılmaz.) 
belediye sınırları içerisinde cadde ve sokağın bir tarafından diğer tarafına anten çekilmek yasaktır. 
MADDE 71- Halkımızın vicdani ve dini duygularını suistimal ederek cadde, bulvar, yollar, ışık ve 
kavşaklarda mendil, çiçek, çiklet vb. ürün satmak, cam silmek yasaktır. 
MADDE 72- Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak ve yürüyüş yollarında halkın gelip 
geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırımları, iş yerleri veya vatandaşlar tarafından her ne 
sebeple olursa olsun kapatılması yasaktır. 
MADDE 73- İlçe merkezinde bulunan süpermarketler ve diğer mağazalara eşya getiren kamyon, 
çekici vb. araçların şehir merkezindeki trafik akışını olumsuz yönde etkilediklerinden bu tür tonajlı 
araçların şehir merkezine; yaz sezonunda nisan-ekim ayları arası 21.00-06.00; kış sezonunda 
kasım-mart ayları arası 19.30-06.00 saatleri arasında mal indirme, eşya taşıma vb. işlemleri 
yapacaklardır. Belirtilen saatler harici indirme, bindirme işlemi yapılmayacaktır. (Meclis Kararı: 
06.03.2012 / 1-1 Karar No.:12/1) 
MADDE 74- Cadde, sokak, bulvar kenarlarına ve meydanlara her ne şekilde olursa olsun şehir 
estetiğini bozan kömürlük, baraka, tente, garaj vb. yapılar yapmak yasaktır. 
MADDE 75- Şehir içerisinde cadde, sokak, kaldırımlarda demir tekerlekli araç ve at arabası 
kullanmak yasaktır. Yollarda, kaldırımlarda vb. büyük yükleri keskin, sivri uçlu veya etrafı 
boyayacak malzemeleri taşımak ile tamamı veya bir kısmı yerde sürüklenmek suretiyle eşya 
taşımak yasaktır. 
MADDE 76- Bordür taşlarını, kanalları, bunlara ait baca ve ızgaraların kapaklarını kırmak ve 
yerinden çıkarmak yasaktır. 
MADDE 77- Belediyeye ait tesis ve binaların önündeki yol ve tretuvarlara araçlarını park etmek 
yasaktır.  
MADDE 78- Kullanılmaz hale gelen her türlü taşıtların ve dorse, şase kasa vb. kaldırım, cadde, 
sokak, meydan, arsa, bahçe vb. yerlere görüntü kirliliği oluşturacak şekilde bırakmak yasaktır. 
MADDE 79- Belediyenin her türlü malını çalarak zarar verilmez. Herkesin hırsızlık sonucu çalınmış 
olan belediye malını elinde bulundurulması ve kullanılması yasaktır. 
MADDE 80- Belediyece tespit edilen mezat salonu harici tellallık yapılması yasaktır. 
MADDE 81- Belediye sınırları içerisinde sigara paketini açarak tek tek sigara satmak ve alkollü 
içkileri açarak bardakta satışa sunmak yasaktır. (İçkili yer ruhsatı olmayan iş yerleri) Sağlık, eğitim 
ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satılması yasaktır. 
MADDE 82- Belediyenin taşınmasına gerek gördüğü iş kollarının bir arada faaliyetlerine devam 
edeceği sitelerine ayrılan alan dışında, şehrin muhtelif yerlerinde cadde, sokak, meydan, boş 
alanlarda faaliyette bulunmaları bu maddenin kapsamı içerisindedir. Aksi halde faaliyet 
gösterenlere para cezası uygulanır. (Para cezasının yanı sıra yapılan faaliyet menedilir.) 
MADDE 83- Belediyece belirlenmiş Oto Galericiler Sitesi haricinde ikinci el araçlarını meydan, 
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cadde, sokak, yaya kaldırımında ve kendisine ait iş yerinde satışa sunulması ve sergilenmesi 
yasaktır. 
MADDE 84- 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 satışa sunulamaz. Satışa teşebbüs edilen materyaller toplatılarak 
yetkili makamlara teslim edilir. (Kaçak bandrolsüz olanlar tutanakla imha edilir.) 
MADDE 85- Kamuya açık alanlarda veya toplu taşıma araçlarında izinsiz çalgıcılık yapmak, şarkı 
söylemek, gösteri sergilemek veya bu eylemi hayvanlara yaptırmak yasaktır. 
MADDE 86- 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 yasaktır. 
MADDE 87- 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 yasaktır. 
MADDE 88- Kamuya açık cadde, meydan, bulvar, kaldırım ve yayalaştırılmış yollarda paten, 
kaykay vb. unsurlar kullanmak yasaktır. 
MADDE 89- Kamunun yararlandığı caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, parklarda izinsiz 
fotoğrafçılık yapmak yasaktır. 
MADDE 90- Kamunun yararlandığı alanlarda falcılık yapmak, dilek-kısmet-niyet vb. çekilişler 
yaptırmak yasaktır. 
MADDE 91- Üst geçit-alt geçit, duvar, parmaklık, ağaç, çit vb. yerlere çamaşır, yün, halı vb. şeyleri 
asmak, kurutmak, sermek yasaktır. 
MADDE 92- Kamusal alanlarda ve boş arsalarda çalı, çırpı, toprak, moloz, hurda vb. şeyler 
biriktirmek yasaktır. 
MADDE 93- Kamusal alanlarda ve boş arsalarda zirai araç vb. aletleri düzensiz, tehlike arz 
edecek şekilde bırakmak yasaktır. 
MADDE 94- Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan iş yerlerinde, binalarda, apartmanlarda 
geceleri kent estetiğine uygun olmayan ışıklandırma kullanmak; çevreye rahatsız edici lazer ışığı, 
projektör kullanmak yasaktır. 
MADDE 95- İş hanı, pasaj gibi halkın girip çıktığı binalarda mal sahipleri veya yöneticilerince 
merdiven otomat lambalarını ve varsa asansörlerini devamlı çalışır vaziyette bulundurmamak 
yasaktır. 
MADDE 96- 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. 
MADDE 97- Kaldırım ve yol üzerlerine masa ve/veya sandalye koyarak oturmak, tavla vb. oyunlar 
oynamak ve oynatmak yasaktır.  
MADDE 98- Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunamayan bilumum iş 
yerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır. 
MADDE 99- 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. 
MADDE 100- Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine tedbir 
almaksızın çiçek, saksı, testi ve her türlü eşya konulamaz. Ayrıca binadan düşebilecek kiremit, 
beton ve dökülmeye yüz tutmuş sıva parçalarının bina sahipleri tarafından tamir edilmesi zorunlu 
olup görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte 
her türlü malzeme, eşya vb. koymak veya asmak yasaktır. 
MADDE 101- Belediye tarafından kamulaştırılmış gecekondu, arsa, bina vb. yapılar ile Belediye’ye 
ait boş alanları ya da arsaları her ne amaçla olursa olsun izinsiz işgal etmek ve kullanmak 
yasaktır. 
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TRAFİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak 
yasaktır.)  
MADDE 102- Belediyemiz ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda (alt yapı-üst yapı) çalışmalarına mani 
olmak (çalışma alanına araç park etmek, uyarılmasına rağmen aracını kaldırmamak, çalışma için 
alınmış emniyet tedbirlerine karşı gelerek emniyet için konulmuş levha, duba, delinatör ve çekilen 
emniyet şeritlerini ihlal etmek) yasaktır.  
MADDE 103-Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da 
motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır. 
MADDE 104-Toplu ulaşım araçlarının sürücüleri, Zabıta Memurlarının yaptıkları DUR işaretine 
uymaya, verilen talimat gereği yönlendireceği istikamete gitmeye mecburdur.  
MADDE 105- Tüm özel motorlu ve motorsuz (motosiklet, mobilet, bisiklet vb.) araçların pazar 
yerleri, trafiğe kapatılmış yol ve sokaklar, parklar, bayram yerleri ile merasim alanlarına, 
stadyumlara girmesi ve buralardan geçmesi yasaktır. 
MADDE 106- Tüm motorlu ve motorsuz araçların hızlı giderek halkın üzerine araç sürmesi, çamur 
veya kirli su sıçratması, toz kaldırması yasaktır.  
MADDE 107- Tüm motorlu araçların trafiğe kapanmış alanların giriş ve çıkış yerlerine araç park 
etmek yasaktır.  
MADDE 108- Cadde, sokak, yol ve kaldırımlarda araç park edilmesini önlemek amacıyla reklam 
tabelası koymak, zincir çekmek, saksı, çiçeklik ve bunun gibi malzemeler ile fiziki engel oluşturmak 
yasaktır.  
MADDE 109- Yaya geçitleri, yaya kaldırımı, okul geçitleri ile üst geçitlerin giriş ve çıkışlarına araç 
park etmek yasaktır. 
MADDE 110- Çöp konteynerlerinin 5 metre yakınına araç park etmek yasaktır.  
MADDE 111- Meydan, cadde, sokak, yol veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları kapatacak 
şekilde tır, çekici, treyler, ağır vasıta, kamyon, kamyonet ve her türlü motorlu taşıtlar ile uzun süre 
işgal etmek yasaktır.  
MADDE 112-Meskûn mahal içindeki alanlara LPG yüklü aracını park ederek terk etmek yasaktır. 
MADDE 113- Her ne suretle olursa olsun ilgili belediyeden izin almaksızın cadde, bulvar, sokakları 
araç geliş geçişine engel olmak suretiyle kapatmak yasaktır. 
MADDE 114- Bisiklet yollarına her türlü motorlu araç, elektrikli moped cinsi araçlar ile girmek, park 
etmek ve fiziki engel koymak yasaktır. 
MADDE 115- Tır, kamyon gibi park edildiğinde trafiğin aksamasını ve kazalara sebebiyet verecek 
taşıtların sokak aralarına, cadde, bulvar, Belediye’ye ait meydan boş alanlara parklara park 
edilmesi yasaktır.  
MADDE 116- Belediyece belirlenmiş ve konulmuş trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, 
güçleştirecek veya anlamlarını değiştirecek, tereddüde sebep olacak veya yanıltacak ve trafik için 
tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar, ışıklar, işaretlemeler yapmak yasaktır. 
MADDE 117-Belediye sınırları içerisinde, engelli rampalarına geçişi engelleyecek şekilde motorlu 
ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır. 
 
TEMİZLİK ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler 
halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 118- Gerekli tedbirleri almadan mozaik taşlama, mermer kesme ve benzeri işler 
yapılırken iş yerinden ve atölyelerden dışarıya toz çıkartmak ve çevreyi kirletmek yasaktır.  
MADDE 119- Cadde, sokak ve kaldırımları tahrip edip kirleterek görüntü kirliliğine sebep olmak 
yasaktır.  
MADDE 120- Kum, çakıl ve hafriyat taşınması sırasında araç sahipleri gereken her türlü önlemi 
alacak ve aracın üst kısmına branda çekeceklerdir. Kamyonlarla ticarethanelere mal taşıyanlar da 
bu hükme uymaya mecburdurlar.  
MADDE 121- Binaların, ticarethanelerin ve umuma mahsus yerlerin balkonlarından çatı ve 
teraslardan, kapılarından ve buna benzer yerlerden halı, kilim, yatak takımı, örtü vb. eşya 
silkelemek ve süprüntü atmak yasaktır.  
MADDE 122- Boş arsalara belediyeden müsaade almaksızın her ne suretle olursa olsun herhangi 
bir şey yapmak ve depolamak yasaktır. Bu yasağa uyulmadığının tutanakla tespiti ve süre 
verilerek kaldırılması istenildiği halde, kaldırılmayanlar hakkında yasal işlem uygulanarak 
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belediyece kaldırılıp bedeli %20 fazlası ile arsa sahibinden tahsil olunur.  
MADDE 123- Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine, şehir 
manzarasını bozacak şekilde büfe, kulübe ve baraka yapmak, izinsiz çadır kurmak ve bu alanları 
kirletmek yasaktır. İzinsiz yapılan bu yapılar Belediyece yıktırılır ve ilgililere yasal işlem uygulanır. 
MADDE 124-Cadde ve sokaklarda her ne suretle olursa olsun motorlu- motorsuz araçları 
yıkamak, tamir etmek, söküp parçalayarak, halı ve kilim yıkayarak çevreyi kirletmek yasaktır. 
MADDE 125- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk 
edilmiş, kullanılmayan kapı, cam ve çerçevesi dökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye 
müsait, yıkılmaya yüz tutmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden ve çevre açısından 
görüntü kirliliği oluşturan araç ve virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından 
onarılması, bu mümkün değilse yıktırılması, boş arsa sahiplerinin arsalarını tel örgü ile çevirmesi 
mecburidir. Aksine hareket edenlere yasal işlem uygulanır ve söz konusu olumsuzluk belediyece 
giderilip masrafları %20 fazlası ile ilgililerinden tahsil olunur. 
MADDE 126- Çöplerin belirli noktalardan toplanabilmesi için belediye tarafından yerleri tespit 
edilerek konulan çöp bidonu ve çöp konteynerlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek yasaktır. 
MADDE 127- Belediyenin izni olmadan; şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu 
arazileri olarak gözüken alanlar ile çevresindeki binalara, yollara, altyapıya zarar verecek şekilde 
gelişigüzel ağaç dikmek ve kazı yaparak belediye malına zarar vermek yasaktır.  
MADDE 128-Belediye sınırları içerisinde sivrisineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su 
birikintisi ve pisliğin teşekkülüne sebebiyet vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır.  
MADDE 129- Özel ve tüzel kişilere ait binalarda, kaloriferlerin belirlenen yakma saatlerinin dışında 
yakılması yasaktır. 
MADDE 130- Komşularına ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, 
koku vb. çıkartmak yasaktır. 
MADDE 131- 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. 
MADDE 132- İş yerlerinde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa 
rahatsızlık vermek yasaktır. 
MADDE 133- Apartman, iş hanı, otel, hamam, fırın ve imalathanelerin bulunduğu binalardaki 
bacaları yılda en az bir kez temizletmeden çalıştırmak yasaktır. 
MADDE 134-Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma 
boşluklarına, boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek 
yasaktır.                        
MADDE 135- Belediyeye ait çöp konteynerlerine kedi, köpek gibi hayvan ölülerini atarak kirliliğe 
neden olmak yasaktır. 
MADDE 136- Çöp konteynerlerinin ve diplerine ve içlerine taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat 
vs. gibi inşaat malzemesi koymak yasaktır.    
MADDE 137-Yeşil alanlara çöp dökmek yasaktır. 
MADDE 138- Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması, 
sağlık merkezlerinde kontesine (mikrop bulaşmış nesne) iğne kutusuna atılması gereken cam 
pastör pipeti, lamel ve kırılmış diğer cam atıkları, bisturi, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör 
iğnelerini, batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları kontemine kutusuna 
atmayarak gelişigüzel yere bırakmak yasaktır. 
MADDE 139- Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakil yapanlar bunun için 
gerekli olan tedbirleri almaya mecburdurlar. 
MADDE 140- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları üzerindeki baca 
ve ızgaralara katı ve kokulu sulu madde ve atıklar atmak, akıtmak, dökmek yasaktır. 
MADDE 141- Her ne şekilde olursa olsun çöplerin karıştırılması ve buralardan atık toplanması 
yasaktır. 
MADDE 142- Her ne amaçla olursa olsun evini çöp eve dönüştürmek, çöp biriktirmek, depolamak 
ve ticari faaliyette bulunmak yasaktır. 
MADDE 143- Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek 
çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta bulundurmak, taşımak yasaktır. 
MADDE 144- Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, kemik, gübre, paçavra vb. 
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biriktirmek, dökmek, sermek ve kurutmak yasaktır. 
MADDE 145- 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 yasaktır. 
MADDE 146- Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ya da gelip geçenleri ve etrafı kirletecek, lekeleyecek, 
iğrendirecek malzeme, eşya vb. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek yasaktır. 
MADDE 147- Yollara, kaldırımlara, halı ve paspas vb. şeyleri atmak ve sermek yasaktır. 
MADDE 148- Çöp kapsamına girmeyen maddeleri çöp kaplarına atmak yasaktır. 
MADDE 149- Özel olarak imal edilmiş çöp kabı bulunan yerlerde çöp ve atıkları niteliklerine uygun 
olmayan bölümlere atmak yasaktır. 
MADDE 150- Binalardan dışarıya bağlantısı olan su borusu, soba borusu ve bacalardaki sızıntılar 
ile klima suyu, kanalizasyon, foseptik ve her türlü sanayi ve çirkef su akıntılarını önleyecek 
tedbirleri almamak yasaktır. 
MADDE 151- Cadde, sokak, meydan, kaldırım vb. yerlerde motorlu, motorsuz araç ve halı, kilim 
vb. her türlü eşya yıkamak yasaktır. 
MADDE 152- Ev ve iş yerlerinin dış duvarları, kapı içleri vb. yerleri boyandığında, gelip geçenlerin 
üzerinin kirletilmemesi için gerekli koruyucu tedbirleri almamak yasaktır. 
MADDE 153- Bina ve dükkanların temizlenmesi esnasında veya inşaat aşamasında oluşan kirli, 
çamurlu ve çirkef suları yola ve kaldırıma akıtmak yasaktır. 
MADDE 154- İş yerlerine ait çöp vb. atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri 
almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulundurmamak 
yasaktır. 
MADDE 155- Kamunun yararlandığı yeşil alanlar, parklar, yol kenarları, boş alanlarda ateş 
yakmak, lastik, mangal ve her türlü atık ve artığı yakmak yasaktır. 
MADDE 156- Kamunun yararlandığı alanları tuvalet ihtiyacını gidermek için kullanmak ve bu 
suretle kirletmek yasaktır. 
MADDE 157- Akaryakıt taşıyan araçlar seyir veya park halindeyken yola, sokağa vb. yerlere 
akaryakıt ve yağ dökülmemesi için gerekli tedbiri almamak. 
MADDE 158- Meskenlerde, iş yerlerinde ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıt 
kullanmak yasaktır. 
MADDE 159- Şehir dahilinde dükkân, mağaza ve depolarda yaş deri, kemik, boynuz vb. maddeleri 
üzeri açık taşımak; paçavra, kırıntı, süprüntü, cam, kâğıt parçaları vb. sağlığa zararlı, fena kokulu, 
sâri hastalık taşıması muhtemel ve aynı zamanda halkın huzur ve sükununu bozan, tehdit eden 
madde bulundurmak yasaktır. 
MADDE 160- 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 yasaktır. 
MADDE 161- Vidanjörler ile kanalizasyon kapaklarından foseptik çekimlerini boşaltmak yasaktır. 
(İZSU’dan izinli olanlar hariç) 
MADDE 162- Şehir içerisinde meskûn mahallerde meyve, sebze bahçelerini lağım veya atık su ile 
sulamak yasaktır. 
MADDE 163- Her ne suretle olursa olsun açıkta hayvan gübresi biriktirmek, taşımak, gübrelik 
oluşturmak yasaktır. 
MADDE 164- Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vb. tehlikeli madde taşıyan tanker ve araçların meskûn 
sahalar arasında boş veya dolu park edilmesi ve yerleri kirletmeleri yasaktır. 
MADDE 165- Fabrika, atölye, vb. iş yerlerinde asitli ve zararlı sıvı atıkları arıtma tesisi 
yaptırmadan kanala vermek ve açığa akıtmak yasaktır. 
MADDE 166- Ömrünü tamamlamış araç lastikleri açık alanda biriktirilmesi, lastik dağıtımını ve 
satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim edilmemesi yasaktır. 
MADDE 167- Oto yıkama ve yağlama yapan iş yerleri sularını belediyeden gerekli deşarj izni 
aldıktan sonra yağmur drenaj kanalına bağlamaları ve bu sular içindeki atıkların yağmur drenaj 
kanalının tıkanmaması için çökertme havuzları yaparak atıkların burada birikmesini sağlamaları, 
bu havuzlarda biriken çamur ve diğer atıkların sık sık temizlenerek Belediyenin çöp toplama 
alanına götürmeleri, iş yerlerinin çevresindeki yerlere zarar vermeyecek şekilde iş yerinde gerekli 
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tedbirleri almaları ve iş yerinin çevresini temiz tutmaya mecburdurlar. 
MADDE 168- Çöp konteynerlerine geri kazanılabilir (cam, pet şişe, kağıt, karton, metal vs.) 
maddeleri ile yanıcı ve parlayıcı maddeler, soğumamış kül, inşaat artığı, kütlesi sert cisimler atmak 
yasaktır. Geri kazanılabilir atıklar (cam, pet şişe, kâğıt, karton, metal vs.) geri dönüşüm 
konteynerlerine atılacaktır. 
MADDE 169- Apartman ve binaların dışında, ortak kullanım alanı veya başkaca yerlere 
belediyenin izni olmaksızın çöp toplama ve biriktirme yeri yapmak yasaktır. (Çöp biriktirme yerleri 
belediyenin izin vereceği yere ve belirleyeceği şekilde yapılabilir.)  
MADDE 170- Binaların balkon, pencere ve teraslarında etrafı huzursuz edebilecek koku 
neşredecek gıda maddesi bulundurmak yasaktır.  
MADDE 171- Elektromanyetik kirlilik ve baz istasyonlar, insan sağlığını olumsuz olarak 
etkilediğinden bu ve benzeri tesislerin kurulması aşamasında yetkili kurumlar ve imar kanunu 
hükümlerine uyulması mecburdurlar. 
MADDE 172-Umumi çeşmelerde, halkı tiksindirecek her türlü pislik yıkamak, atıklarını bırakmak, 
pis koku yayan balık ve benzeri her türlü malzemeyi yıkayarak kanalları tıkamak yasaktır. 
MADDE 173- Atık yağların toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış 
toplayıcılar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanması, alınıp satılması yasaktır. 
MADDE 174- Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanmaması yasaktır. 
MADDE 175- Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan foseptik ve diğer 
endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi yasaktır. 
MADDE 176- Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında, uyulması gereken 
kurallara uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek yasaktır. 
MADDE 177- Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması yasaktır. 
MADDE 178- Deşarj izin belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak yasaktır. 
MADDE 179- Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki foseptik kuyularının 
taşmasına, koku yapmasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi yasaktır. 
MADDE 180- Yerleşim yerlerindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahzen gibi çukurların üstünü 
açık bulundurmak, tarla, bağ ve bahçelerde bulunan kuyularda, içlerine insan ve hayvan 
düşmesine engel olacak şekilde güvenlik önlemlerini almamak yasaktır. 
MADDE 181-Bina sahipleri yağmur ve klima sularını, soba borularından meydana gelen 
dumanlarını, kirli sularını, gelip geçenlerin üzerine damlatmamak ve sokakları kirletmemek için 
mümkün olan tedbirleri almaya mecburdurlar. Her ne olursa olsun cadde ve sokaklara pis su 
(sabunlu, çamurlu, kireçli su vb.) akıtmak yasaktır.  
MADDE 182- Meskenlerin balkonlarında veya iş yerlerinde, yol kenarlarında ya da mahalle 
aralarında ızgara, mangal vb. ateş yakarak çıkan dumandan dolayı çevrede oturanları rahatsız 
etmek yasaktır. 
 
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri 
yapmak yasaktır.)  
MADDE 183- Belediyemiz sınırları içinde, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar 
kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım 
ve satış yapılması yasaktır. 
MADDE 184- Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda 
halkı rahatsız edecek şekilde kullanılması yasaktır. 
MADDE 185-Bina içi ve dışı dâhil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı 
alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, 
koşu bandı vb. araçların 20.00 – 08.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin 
verilmesi yasaktır.  
MADDE 186- İş yerlerinde kullanılan her tür ses yükseltici sistem ile makine, motor, hamur 
karıştırma makinesi, soğutucu motor, mikser vb. cihazların çevresel gürültü oluşturmayacak 
şekilde yalıtımının ve izolasyonunun yapılmaması yasaktır. 
MADDE 187- Fabrika, imalathane, atölye, iş yeri, eğlence yeri vb. işletmeler için gerekli görüldüğü 
takdirde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme raporu hazırlatılacaktır. 
MADDE 188- Bina ve konutların içerisinde ve çevresinde insanları rahatsız edecek şekilde yüksek 
sesli müzik dinlemek, bağırmak ve her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak yasaktır. 
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MADDE 189- Çok hassas kullanımların (konutlar, eğitim, kültür alanı ve yapıları, sağlık tesisleri, 
otel ve dinlenme tesisleri, parklar vb.) bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda konser, miting, tören, 
festival, düğün vb. gibi açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. 
MADDE 190- Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde 
çalıştırılması yasaktır. 
MADDE 191- Boş arsa, site ve apartmanların ortak kullanım alanlarında arsa sahibinin veya site, 
apartman yönetiminin izni olmadan düğün, merasim, toplantı yapmak, bu yerlere motorlu araç ve 
tarım aleti bırakmak, bu araçları tamir etmek, bu yerleri kirletmek, çevreye rahatsızlık verecek 
herhangi bir fiilde bulunmak yasaktır.  
MADDE 192- İş yeri ve konutların önlerinde, cadde, sokak, kaldırım ve yollarda her ne şekilde 
olursa olsun gürültülü bir şekilde çalışmak, odun kırmak, motorlu testere ile odun kesmek yasaktır. 
MADDE 193-Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarında veya yaya olarak gezici izinsiz 
ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek iş yerleri önünde ses yükseltici cihazlarla veya 
cihazsız seyyar satıcılık ve ilan reklam yapmak yasaktır.  
         
İMAR VE YAPI İŞLERİYLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı 
fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 194- Her bina sahibi inşaat yapımı, tamiri ve yıkımı esnasında belediyeden ruhsat almaya 
mecburdur.  
MADDE 195- İnşaatlara her türlü iskele kurmak izine tabidir. (Boya, tamir ve tadilatlar dahildir.)  
MADDE 196- İnşaat yapı yerinde, inşaat müddetince, yapının, mal sahibinin, mimarının, statik, 
elektrik tesisat vb. proje müellifleri (yazarları) ile fenni mesullerinin, şantiye şefinin, müteahhidin 
isimleri ile ruhsat numara ve tarihini içeren en az 50x75 cm ebadında tabelanın herkes tarafından 
görülebilecek bir yere asılı bulundurulması mecburidir.  
MADDE 197- Bütün inşaatlarda yapı sahibince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı 
çevresinin tahta perde veya uygun malzeme ile (varsa yönetmeliğine göre) kapatmamak, 
belediyece gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her 
katının yol cephelerini emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı 
yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak yasaktır. 
MADDE 198-Çalışma esnasında inşaatın sahibi çevrenin kirletilmemesi için bina dışına kurulan 
iskelenin çevresine ve altına file ve naylon branda ile kapatarak mümkün olan her türlü önlemi 
almakla yükümlüdür.  
MADDE 199- Yapı yol kenarına yapıldığı takdirde yaya kaldırımlarının bir kısmının işgali ve 
yayalar için uygun geçiş sağlayarak ve her türlü tehlikeyi engelleyecek şekilde yapı önünün tahta 
perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve gece aydınlatılması mecburidir.  
MADDE 200-İnşaattan çıkacak olan her türlü toprak moloz ve süprüntülerin belediyenin 
göstereceği yerden başka bir yere dökülmesi yasaktır.  
MADDE 201-İnşaat sahipleri her ne sebeple olursa olsun çalışmalarından dolayı bozdukları, 
kirlettikleri yol veya kaldırımları, iş bitiminden sonra eski durumuna getirerek temizlemek 
mecburiyetindedirler.  
MADDE 202- Binalarda, konut alanlarında, inşaatlarda ve hafriyatlarda YAZ (Mayıs-Haziran-
Temmuz-Ağustos-Eylül) hafta içi 08.00-21.00 (Cumartesi, Pazar 10.00- 21.00); KIŞ (Ekim-Kasım-
Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-) hafta içi 08.00-19.00 (Cumartesi, Pazar 10.00-19.00 ) saatleri 
dışında yapılacak olan çalışmalar belediyemizden yazılı olarak alınacak izne tabidir. İzinsiz ve 
belirtilen saatler dışında faaliyet göstermek yasaktır. 
MADDE 203- Binaların, iş merkezlerinin, pasajların mimarı projesinde garaj, sığınak, depo, yangın 
merdiveni, koridor gibi ortak kullanım alanı olarak belirlenen yerlere malzeme vb. konularak işgal 
etmek, bahse konu yerleri  amacı dışında kullanmak yasaktır. 
MADDE 204- Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri kurulundan izin almadan her ne 
şekilde olursa olsun kullanmak veya işgal etmek yasaktır. 
MADDE 205- Apartman, çok katlı iş merkezleri vb. yerlerde mal sahibi ve yöneticileri tarafından 
döner merdivenleri, asansörleri ve otomatların devamlı surette çalışır vaziyette bulundurmamak, 
kontrol ve bakımlarını zamanında yaptırmamak yasaktır. 
MADDE 206- Apartman, pasaj ve iş merkezleri ve kat mülkiyetine tabi binalarda yöneticilerin bina 
içlerinde gürültü yapılmasını önleyici tedbirleri alması ve uymayanları resmî makamlara bildirmesi 
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zorunludur. 
MADDE 207- Bina kat malikleri ve iş yerleri iç tesisatından kaynaklanan mutfak, WC, banyolardan 
alt kata  temiz ve pis su sızıntısını ve giderlerinden meydana gelen arızalar yaptırılacaktır. 
Yaptırmayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. 
MADDE 208- Binalardaki yağmur oluğu, balkon gideri, klima, Lavabo, WC, banyo vb. su akıntı ve 
sızıntıları ile sokağı kirletmek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip geçenlere zarar vermek, 
bu zararları önleyici tedbir almamak  yasaktır.(Altyapı bağlantılarını yapmamak yasaktır.) 
MADDE 209- Konutlar, iş yeri ve inşaatlarda kullanılan suları, lağım sularını, kirli ve atık suları ana 
kanala bağlamayıp açığa akıtmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermek, kırık ve arızalı olan 
kanalları yaptırmadan kullanmak yasaktır. 
MADDE 210- Ruhsatlı binalarda çevrede yaşayan halkın ve işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne 
uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, inşaat 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 
alınmadan çalışılması yasaktır. 
MADDE 211- Yıkımı yapılan binaların mutlak suretle zemine kadar yıkılmış olması zorunludur. 
Arsa üzerinde yıkım artığı, moloz ve toprak bırakılmayacak şekilde zemin düz bir satıh haline 
getirildikten sonra etrafının çevrilmesi zorunludur. Yıkımdan sonra oluşacak hafriyatın, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünden Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul belgesi 
alınarak kontrollü bir şekilde belgede belirtilen Depolama ve Geri Kazanım tesisine dökülmesi 
gerekir. İzin alınmadan hafriyatın başka alana dökülmesi kesinlikle yasaktır.  
MADDE 212- Her türlü bina yıkımlarında etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını 
önlemek için su sıktırılarak gerekli tedbirlerin alınmadan yapılması yasaktır. 
MADDE 213- Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerinde harç yapmak yasaktır. 
MADDE 214- 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 alınmadan yapılması yasaktır. 
MADDE 215- Her ne sebeple olursa olsun çöp, hafriyat ve ağır tonajlı araçların belediyenin 
müsaade etmediği güzergâhı kullanması yasaktır. Müsaade edilen yerlerde de taşıma işlemi çadır 
çekilmeden yapılması yasaktır. 
MADDE 216- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde iş makinelerinin (Kepçe, Kazıcı, 
Yükleyici, Ekskavatör, Betonyer, Kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde YAZ 
(Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) hafta içi 08.00-21.00 (Cumartesi, Pazar 10.00- 21.00); 
KIŞ (Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan-) hafta içi 08.00-19.00 (Cumartesi, Pazar 10.00-
19:00) saatleri dışında çalışması yasaktır. Yapılacak olan çalışmalar belediyemizden yazılı olarak 
alınacak izne tabidir. İzinsiz ve belirtilen saatler dışında faaliyet göstermek yasaktır. Pazar günü 
yapılacak işlemler için Belediye İmar İşleri Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. 
MADDE 217- İnşaattan toprak çeken veya inşaata malzeme taşıyan araçlar kirlenmiş lastiklerini 
temizleyecek, çadır ve branda çekerek trafiğe çıkacaktır. Etrafı kirletmesi yasaktır.   
MADDE 218- Yapıların yüzlerini, kapı ve pencereleri, dükkan kepenkleri, herkesin girip çıktığı vs. 
yerlerin boyanması, sıvanması, tadilat yapılması sırasında gerekli önlemlerin alınmaması nedeni 
ile zarar verilmesi yasaktır. 
MADDE 219-  Hafriyat toprağı, yıkıntı ve moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemleri almamak, 
nakliye sırasında yeşil alan, park, sokak aydınlatma direkleri, yaya kaldırımı, asfalt vb. zarar 
vermek yasaktır. 
MADDE 220- Kullanılmasında mahsur görülen bina ve benzerlerini gerekli tamir yapılmadan 
mesken olarak kullanılması yasaktır. 
MADDE 221- İnşaat alanından çıkan beton araçların lastiklerini temizlemeden kullandıkları 
güzergâhı kirletmeleri yasaktır. 
MADDE 222- Hazır beton taşıyan araçlarla hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişigüzel 
alanlara boşaltmak, beton taşıyan Mikser araçlarından yollara beton dökerek seyir etmek yasaktır. 
MADDE 223- Yollar , meydanlar , tretuvarlar üzerinde gündüz veya izinli olarak gece  yapılan 
inşaat, tadilat, tamirat, yıkım ve hafriyat işlerinde gerekli güvenlik önlemlerini almamak, alanın 
etrafını moloz düşmesini ve toz çıkmasını önleyici toz tutucu malzeme ile kapatmamak yasaktır. 
MADDE 224- Çevre Denetimleri esnasında ‘’Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin 
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Belgesi’ ni ve ‘Kabul Belgesi’ ni ‘’denetim görevlilerine ibraz etmemek yasaktır. 
MADDE 225- Hafriyat toprağı ve İnşaat/Yıkıntı atıkları üretici ve taşıyıcı firma/şahısların, Atık 
Taşıma Kabul Belgesi’ni yanında bulundurmaması ve görevli tarafından istenmesi halinde ibraz 
etmemek yasaktır. 
MADDE 226- Araç Takip cihazını çalışır durumda bulundurmak zorunludur, cihaz çalışır durumda 
değil ise Hafriyat toprağı, İnşaat/Yıkıntı atığı taşımak yasaktır. 
MADDE 227- İlgili kurum veya kurumlarca saat ve güzergâha belirlenmiş ise, ilimizde faaliyet 
gösteren beton santrallerine ait beton mikserlerinin, hafriyat kamyonlarının bu saatler ve 
güzergâhlar dışında taşıma yapması yasaktır. 
MADDE 228- Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız bina 
sahiplerinin, belediye tarafından verilecek süre içinde olumsuzlukları gidermemesi yasaktır. 
MADDE 229- Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven 
veya kademeli girişler yapmak yasaktır. 
MADDE 230- Yollarda ve kaldırımlarda izinsiz kazı yapmak, tahribata sebep olmak, yolun ve 
kaldırımın evsafını bozmak yasaktır. 
MADDE 231- İnşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat 
alanına dökmemek yasaktır. 
MADDE 232- Hafriyat vb. malzeme nakli yapan veya inşaat alanlarından ayrılan araçları, lastikleri 
çamurlu bir şekilde trafiğe çıkarmak, güzergâhı kirletmek yasaktır. 
MADDE 233-Hafriyat toprağı ile İnşaat/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 kapatılmaması yasaktır. 
MADDE 234- 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. 
MADDE 235- AYKOME tarafından alınan kararlara uyulmaması yasaktır. 
MADDE 236- Yollarda ve kaldırımlarda izinsiz kazı yapmak, tahribata sebep olmak, yolun ve 
kaldırımın evsafını bozmak yasaktır. 
MADDE 237- Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven 
veya kademeli girişler yapmak yasaktır. 
MADDE 238- Şehir içerisindeki boş arsaların etrafını kapatmamak, temiz tutmamak ve buralarda 
görüntü kirliliği oluşturacak eşya, hurda, çöp, vb. malzeme biriktirmek yasaktır. 
MADDE 239- Yollara ve kaldırımlara sabit veya seyyar rampa yapmak, özel giriş tertip etmek 
yasaktır. 
MADDE 240- İş yeri sahiplerince yaya yolunun bir kısmını veya tamamını sac baraka ve demir 
parmaklık yaparak iş yerine katılması yasaktır. 
MADDE 241- Her türlü yıkımlarda gerekli güvenlik önlemlerini almadan ve etrafı rahatsız edecek 
şekilde çalışmak yasaktır.  
MADDE 242- Ticarethaneler ve meskenlerce; bulvar, cadde ve sokağa bakan cephelerine şehrin 
manzarasını bozacak herhangi bir şey asmak ve ticarethanelerin cephelerine sabit veya seyyar 
saçak yapmak yasaktır.  
MADDE 243- Ev veya iş yerleri önüne yapılacak olan tente ve sundurmalar Belediyemiz İmar İşleri 
Müdürlüğünden izin alınarak yapılacaktır.  
MADDE 244- Ticarethane veya meskenlerin; bulvar, cadde ve sokağa bakan cephelerine, 
pencere, balkon, teras vb. yerlerine şehrin manzarasını bozacak, rüzgâr, darbe ve sarsıntılar vb. 
olaylardan dolayı düşebilecek veya yayaların ve araç trafiği güvenliğini tehlikeye düşürecek olan 
uydu anteni, klima cihazı, çiçek saksıları, testi vb. ağır cisimlerin monte edilmesi yasaktır. 
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UMUMA MAHSUS YERLER İLE MESKûN MAHALDE HAYVAN BULUNDURULMASI VE 
BESLENMESİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri 
yapmak yasaktır.)  
MADDE 245- Şehir içinde belediyenin tayin ve tespit ettiği mahallerden başka yerde hayvan ahırı 
açmak, belediyenin tayin ve tespit ettiği merkez mahallerdeki hayvanları başıboş şekilde veya 
otlatmak amacıyla da olsa sokağa salmak, merkez mahallerde, evinde, bahçesinde ilgili mevzuata 
aykırı olarak büyük ve küçükbaş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edici davranışta 
bulunmak ve mahalle sakinlerini rahatsız etmek yasaktır.  
MADDE 246-Kulübe ve kümeslerin yapılırken belediyenin ilgili birimlerinden yazılı müsaade 
alınmadan yapılması, binaya bitişik şekilde yapılması, temiz tutulmaması, haftada bir dezenfekte 
edilmemesi ve gürültü yönünden rahatsızlık verilmesi yasaktır. 
MADDE 247-Belediye tarafından tespit edilen yerler dışında hayvan pazarı kurmak ya da hayvan 
satışı yapmak yasaktır.  
MADDE 248- İlgililerince et, süt, yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak, sakatat, tırnak, 
boynuz, kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen 
hastalıklardan korunulması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi zorunludur. 
İhlalinde yasal işlem uygulanarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur.  
MADDE 249- Ahır ve besi ahırlarından çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit 
edecek şekilde açık alana atmak, toprağa temas edecek şekilde biriktirmek, şehir kanalizasyon 
şebekesine deşarj etmek yasaktır.  
MADDE 250- Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta 
bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya izin verilen yerler dışında başkaca yere gömmek, 
kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan, hususi yerlere hayvanlar tarafından 
çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına 
teslim etmemek yasaktır.  
MADDE 251-Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir 
dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak şekilde gömmemek yasaktır.  
MADDE 252- Hayvan ölüleri gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan 
taşımaya mahsus araçlarla taşımak yasaktır. 
MADDE 253-Hayvanları dövmek, eziyet etmek, dövüştürmek, gücünün üstünde yük yüklemek, vb. 
davranışlarda bulunmak yasaktır.  
MADDE 254-Belediyeden ve ilgili kurumdan müsaade almadan, Hayvan Sağlık belgesi olan Nakil 
Beyannamesi ve Veteriner Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya çeşitli hayvanları şehre 
sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek yasak olup nakle ait tertibatın 
yeterliliği belediyenin veteriner hekimlerince tespit edilir.  
MADDE 255-Belediye ve ilgili kurumlara kaydedilmemiş, numara alınmamış, aşılanma işlerini 
süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız yularsız veya yuları gelip geçenler için tehlike arz 
edebilecek kadar uzun, sahibince tedbiri alınarak muhafaza edilmeden etrafa zarar verecek 
şekilde hayvan taşımak, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak veya şehir içinde tehlike 
yaratacak şekilde koşturtmak yasaktır.  
MADDE 256- Evlerde beslenen güvercinler için her türlü önlem alınacak olup çevreye rahatsızlık 
vererek huzur ve sükûnu bozacak biçimde güvercin beslemek yasaktır.  
MADDE 257- Hayvanlarda, herhangi bir bulaşıcı hastalık görülmesi halinde sahipleri tarafından 
muhtar, belediye veya ilgili resmî kuruluşa bildirilmesi zorunludur.  
MADDE 258- Hayvan sahipleri sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve 
insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup zamanında 
ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadır. 
MADDE 259- Evcil hayvanların barındırıldıkları yerler gerektiğinde veteriner hekimlerce kontrol 
edilir, yaşam koşulları kötü olanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde alınarak 
bakımları yapılır ve hayvan sahibine masrafları tahakkuk ettirilir.  
MADDE 260- Vahşi hayvanları izinsiz şehir içine sokmak yasaktır. 
MADDE 261- Şehir içerisinde arıcılık yapmak yasaktır. 
MADDE 262- Kaçak olarak hayvan satımı ve kesimi yasaktır. 
MADDE 263-Gezginci arıcılık veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık 
verecek şekilde meskûn mahal içerisinde arılarını konaklatması yasaktır. 
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MADDE 264- Şehir içerisinde yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokacak şekilde başıboş ve sürü 
halinde hayvan geçirmek ve dolaştırmak yasaktır. 
MADDE 265-Hayvanlara eziyet etmek, dövmek, oynatmak, dövüştürmek ve teşhir için iş yeri 
dışında teşhir etmek yasaktır. 
MADDE 266-Menşei ve veteriner raporu olmayan hayvanları kesmek ve satmak yasaktır. 
MADDE 267-Belediyenin izin verdiği yerler dışında cadde, sokak, bulvar, park, bahçe ve umuma 
ait yerlerde kurbanlık hayvan satmak ve kesmek yasaktır. 
MADDE 268-Belediye ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesimi için belirlenen 
yerler dışında meydan, cadde, sokak, boş alan vb. yerlerde kurbanlık hayvan kesimi yapılamaz. 
MADDE 269-Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kasap Odası Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi 
tarafından verilen kasap yaka kartı(yeterlilik belgesi) olmayanların meydan, cadde, sokak, boş 
alan vb. yerlerde ve belirlenen kurban kesim alanlarında kurbanlık hayvan kesimi yapılamaz. 
MADDE 270-Sari (bulaşıcı) hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok) edilecek 
hayvanlara mani olmak ve saklama yasaktır. 
MADDE 271-Kedi, köpek gibi evcil hayvanların süresi içinde aşıları yaptırılacak olup izin belgesiz, 
tasmasız, tasma kayışsız, ağızlıksız ve tedbir almadan dolaştırmak yasaktır. 
MADDE 272-Konut ve iş yerlerinde beslenen kedi, köpek vs. gibi evcil hayvanların gürültü yaparak 
çevre sakinlerini rahatsız etmemesi konusunda hayvan sahipleri tarafından gerekli önlemleri 
almamak yasaktır. 
MADDE 273-Kedi, köpek vb. hayvanlar halka açık yerlerde dolaştırılırken hayvanların yaptıkları 
dışkılar sahipleri tarafından toplanacaktır. Bunları temizlememek yasaktır. 
MADDE 274-Ev veya bahçesinde kedi, köpek vb. evcil hayvan beslerken gerekli tedbirleri 
almayarak çevresini rahatsız etmek yasaktır. 
MADDE 275-Karasinek, sivrisinek ve bilumum haşarat ile mücadele eden ekiplere evlerini ve iş 
yerlerini ilaçlatmamak ve ilaçlama ekiplerine zorluk çıkarmak yasaktır. 
MADDE 276-Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla yük taşımak yasaktır. 
MADDE 277-Beslenmesi yasaklanmış cinsteki köpekleri her suretle gezdirmek yasaktır. 
MADDE 278-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 yasaktır. 
MADDE 279-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 yasaktır. 
 
TARTI ALETLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri 
yapmak yasaktır.)  
MADDE 280- Ambalajlı paket ürünlerde üzerinde belirtilen gramajın altında ve tarihi geçmiş ürün 
satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili birime bildirilir. (Satıştan menedilerek 
yediemin altına alınır.)  
MADDE 281-3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununda geçen ölçü ve tartı aletlerinin belirlenen 
vasıflarda bulunması şarttır. İş yerinde kanunlarda yazılan ölçü ve tartı aletlerinden başka ölçü ve 
tartı amacıyla veya ilk ve yıllık muayenesi yapılmamış, damgalanmamış ve damga olmayan ölçü, 
tartı aletlerini bulundurmak yasaktır.  
MADDE 282-Satışa sunulan her türlü maddeyi fiyatını etkileyecek biçimde fazla ağır ambalaj ile 
veya ambalajının içine kaşık, mandal, sehpa örtüsü vb. nesne ve mal koyarak satmak yasaktır.  
MADDE 283- Bozuk kantar, baskül ve terazi ile tartım yapmak yasaktır.  
MADDE 284- İş yerlerinde el terazisi, yaylı, kancalı terazi kullanılmak yasaktır. 
MADDE 285- Tartı aleti kullanılması gereken iş yerlerinde elektronik, oturak veya mekanik terazi 
kullanılacak olup damgasız, bozuk terazi, eksik, kırık kilo ve kefesi kullanılması yasaktır. 
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UMUMA AÇIK TUVALETLER İLE İLGİLİ KURALLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri 
yapmak yasaktır.)  
MADDE 286- Ücretle çalıştırılan tuvaletler belediyenin iznine tabidirler.  
MADDE 287-Tuvaletlerin zemini, su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, 
temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli 
eğime sahip olur. Duvarları yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun 
malzemeden yapılır.  
MADDE 288-Tuvaletlerdeki tuvalet kabini sayısı kadar lavabo ve ayna tesis edilmesi zorunludur. 
MADDE 289- Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt, havlu vb. bulunması zorunludur.  
MADDE 290- Tuvaletlerin sürekli temiz tutulması zorunludur.  
MADDE 291-Tuvaletlerde sürekli olarak akar su bulundurulur. (Uzun süreli su kesintilerine önlem 
olarak şehir şebekesine bağlı ve sirkülâsyonu sağlanmış su deposu bulundurulur).  
MADDE 292-Lavabolarda kullanılan bataryalar fotoselli veya ayak pedalıyla çalışan özellikte 
olmalıdır mümkün değilse çok sık dezenfekte edilerek bulaşıcı hastalıklar için temizlik yapılmalıdır. 
MADDE 293-Umuma açık ücretli tuvaletlerde ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş fiyat tarifesine 
uyulması ve fiyat tarifesinin vatandaşlarca kolay görünür ve okunur şekilde asılması zorunludur. 
MADDE 294-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 uyulmaması yasaktır. 
 
 KULLANILMIŞ EŞYA SATANLARLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde 
yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 295-Kullanılmış eşya alım ve satımı ancak bu maksatla açılmış bulunan iş yerlerinde 
yapılabilir, başka yerlerde veya seyyar olarak kullanılmış eşya almak ve satmak yasaktır.  
MADDE 296- Temizliği yapılmadan ve buhardan geçirilmeden satılığa çıkarılan kullanılmış elbise 
ve eşya hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 86. maddesi tatbik olunur. 
MADDE 297- Her iki türlü (kullanılmış veya yeni) eşyayı birlikte satan iş yerlerinde bunlara ait 
kısımlar birbirinden ayrılmış iki bölmeden oluşacaktır.  
 
 
İLAN REKLAMLA İLGİLİ UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler 
halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 298- İlan, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarının iç ve 
dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esaslarla ilgili 06.08.2011 tarihinde 28017 
sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri uygulanır.  
MADDE 299-Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı 
stant kurulamaz. Bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılması yasaktır.  
MADDE 300-Belediyelerin almış olduğu ilan reklam kurallarına aykırı hareket etmek yasaktır.  
MADDE 301- Belediyenin belirlemiş olduğu billboardlar dışındaki yerlere bez afiş vs. asmak 
yasaktır.  
MADDE 302- Halkı yanıltıcı şekilde iş yerlerine ve binalara (Kapatıyoruz, Taşınıyoruz vs.) 
yönünde afiş ve pankartların asılması yasaktır.  
MADDE 303- İlçemizdeki inşaat firmaları inşaat yapacakları arsa ve benzeri yerlere firmayı tanıtıcı 
her türlü reklamı (billboard, afiş vs.) ilan reklam bedelini ödemeden belediyeden izinsiz asmak 
yasaktır.  
MADDE 304- Belediyemizden izin alınmadan belediyemiz yetki sınırları dahilindeki yerlerde 
reklam ve tanıtım amaçlı; konser, organizasyon ve etkinlik düzenlenmesi yasaktır. 
MADDE 305- 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. 
MADDE 306- Belediyeden izin almadan sponsorluk faaliyetleri ile ilgili çadır açmak, reklam, 
tanıtım, yardım vb. amaçla stant açmak, kermes düzenlemek; tır, panelvan vb. araçlarla faaliyet 
göstermek yasaktır. 
MADDE 307- Belediye tarafından kiralanan araçlar üzerinde bulundurulan belediyenin ismini 
taşıyan sticker türündeki reklam özelliği taşıyan yazılar, kiralama süresi sona erdikten sonra 
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kiralanan araçların üzerinde bulundurulmaları yasaktır. 
MADDE 308- 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. 
MADDE 309- Araçların, binaların ve iş yerlerinin üzerlerine izin alınmadan görüntü kirliliği 
oluşturacak şekilde, göze hoş görünmeyen, görgü, adap ve ahlaka aykırı yazı, poster, etiket ve her 
türlü ilan asmak, yapıştırmak, yazı yazmak yasaktır. 
MADDE 310- Her ne şekilde olursa olsun cadde, sokak, meydan, kaldırım ve iş yerleri önlerine, 
ağaçlara, direklere reklam tabelası, billboard, totem tanıtıcı levhalar koymak ve asmak yasaktır. 
 
MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ GEREKEN EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı 
fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 311- Bergama Belediyesi sınırları içerisindeki tüm mezarlıklar İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Mezarlıklar Müdürlüğü sorumluluğundadır. Mezarlık içerisine yapılan yasal olmayan defin, 
mezarlık içerisine kaçak yapı, türbe vb. izinsiz yapılan işlemler Mezarlık Müdürlüklerinin 
sorumluluğundadır. Yalnız yaşanabilecek aksaklıklar adli durumun boyutuna göre zabıta ve polis 
birliklerine ihbar edilebilir. Zabıta birliklerini ilgilendiren hususlar aşağıya çıkartılmıştır. 
              a. Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların 
mezarlığa girmeleri yasaktır. 
              b. Köpek, inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve burada otlatmak 
yasaktır. 
 
GEZİCİ SEYYAR SATICILAR İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde 
yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 312- Belediye Başkanlığınca gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır. 
(Gezici satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin Zabıta Müdürlüğü ruhsat birimine 
müracaat edecek, Mali Hizmetler Müdürlüğü belirli bir işgaliye harcı karşılığında Zabıta Müdürlüğü 
ruhsat birimi süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken Zabıta 
Müdürlüğüne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgâh değişikliğinde yeni ikametgâh teslim edilecek 
ve 6 ayda bir ikametgâh senetleri ve izin işlemleri yenilenecektir.) 
MADDE 313- Belediyemiz sınırları içerisinde tüm ana yol ve tali yollar üzerinde belediyeden izin 
alınmadan manav vb. gibi sergi, stant veya teşhir yeri açmak yasaktır.  
MADDE 314- Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete, vb. 
şeylerin satışını yapmak ve para toplamak yasaktır.  
MADDE 315-İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz ancak özel olarak bu iş için imal 
edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz 
araçlar ile gezici satış yapılmasına ilgili Belediye Başkanlığınca izin verilebilir, bu izinlerde süreli 
olacaktır.  
MADDE 316-İzin alarak gezici satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini yetkili kuruluşlara 
yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde sağlık 
muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından 
işletilen tezgâhın izinleri derhal iptal edilir.  
MADDE 317- Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek 
standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla 
kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında 
satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan uygun ebatlarda bir levha asılı 
olacaktır.  
MADDE 318-Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış 
faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her istendiğinde ibraz edeceklerdir. 
MADDE 319-Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini 
satmaları yasaktır.  
MADDE 320- Hazır gıda (fast food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler 
tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar, satış yapmak 
istedikleri alan belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunuyor ise belediyeden izin 
alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekânı tertiplenemez.  
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MADDE 321-Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast food) türü gıda maddesi satılabilmesi için bu 
vasıtalarda müteaddit(çoklu-birçok) havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların 
hazır gıda (fast food türü gıdası) satışından başka maksatla kullanılması yasaktır.  
MADDE 322-Motorlu vasıtalarda gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal 
yerlerinden almaları ve belgelemeleri mecburidir.  
MADDE 323-Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için 9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 
çıkarılan yönetmelikteki bu iş için aranan özelliklere uyulur. 
MADDE 324- Belediyenin izin verdiği yerlerden başka yerlerde ve şehir içerisinde ana arter ve 
meydanlarda, okul çevrelerinde, hastane ile resmî kurumların çevreleri vb. yerlerde her türlü 
seyyar satıcı faaliyetleri yasaktır.  
 
 İŞ YERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri 
yapmak yasaktır.)  
MADDE 325- İş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılamazlar. İş yeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde “Yetkili idarelerden usulüne uygun 
olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz” hükmü yer 
almaktadır.  
MADDE 326- Belediyenin ruhsatına tabi iş yerlerinde; iş yeri ruhsatı ve varsa vergi levhası, 
satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, pazar günleri açık kalıyor ise hafta sonu tatili çalışma 
izni (394 sayılı kanun alması gerekenler) , 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu iş yerlerinde ve 
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin iş yerinin 
görülür bir yerinde asılı olması mecburidir.  
MADDE 327- Her türlü sanat müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ticari 
faaliyet gösteren tüm iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalıştırılması yasaktır. 
İş yeri açma çalıştırma ruhsatı hangi iş yeri için alınmış ise o iş yeri için geçerlidir. İş yeri açma ve 
çalıştırma ruhsatında gösterilen faaliyet konusu dışında faaliyet göstermek yasaktır.  
MADDE 328-Bir iş yerinde iş yeri mevzuatına uygun olmak şartıyla birden fazla iş yapılabilir. 
Ancak, her iş türü için, o iş yerinde aranacak genel şartlara uyulması ve iş yeri açma ve çalıştırma 
ruhsatında gösterilmesi zorunludur. 
MADDE 329-Mesul Müdür mecburiyeti bulunan iş yerlerinde Mesul Müdür bulundurmamak veya 
Mesul Müdür belgesi almadan çalıştırılması yasaktır. Tespiti halinde iş yeri hakkında gerekeli 
yasal işlem yapılır.  
MADDE 330-İş yerlerinin önlerindeki çekme mesafeleri, kaldırım ve yolların temizliğinden iş yeri 
sahipleri sorumludur. İş yerlerinin üst katlarına (dam veya çatılara) çirkin görünüm verecek her 
türlü eşya vs. koymak yasaktır.  
MADDE 331-İş yeri Açma ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen iş yerinin m2 sinin genişletilmesi 
veya daraltılmasının belediyeye bildirilmesi ve durumun ruhsata işletilmesi mecburidir.  
MADDE 332-Sağlık kontrolüne tabi iş yerlerinde çalışanlar, sağlık kontrolü yaptırmak zorundadır.  
MADDE 333-Otel, hamam ve sauna gibi işletmelerde oda ve bölmelere, lokanta vb. yerlerde 
masalara tarife konulması zorunludur. Yiyip içilecek ve eğlenilecek işletmelerde satılan meyve, 
balık, tavuk gibi maddelerin porsiyon, gramaj ve fiyatları masa üzerinde yazılı olarak 
gösterilecektir.  
MADDE 334-Hesap adisyonu kullanan bütün işletmelerde adisyonlar servis süresince masada 
bulundurulacak, masaya getirilen her madde, getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte alıcının 
gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap adisyonunun bir örneği alıcı istemeden kendisine 
verilecektir. 
MADDE 335- Her iş yerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar kullanıma hazır yangın 
söndürme cihazı bulundurmamak yasaktır.  
MADDE 336- Satış belgesi bulunmayan yerlerde tütün ve alkol ürünleri satmak, içkili yer 
statüsünde bulunmayan iş yerinde her türlü alkollü içki içilmesine izin vermek ve kadehle içki 
satmak yasaktır. 
MADDE 337-Sıhhi müesseseler ve insan sağlığı ile ilgili gayri sıhhi müesseselere ait imalathane 
ve satış bürolarında her ne cins olursa olsun hayvan beslenmesi yasaktır.  
MADDE 338-Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde 
çalışan personelin mutlaka sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanları, hijyen raporları iş 
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yerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve periyodik muayeneleri ilgili kurumlara yaptırılarak 
muayene cüzdanlarına işletilecektir.  
MADDE 339-Belediyenin ruhsatına tabi iş yerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve 
bu hususu belirten uygun ölçülerde bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir 
yere asılmış olacaktır.  
MADDE 340-İş yerleri Belediye Encümenince belirlenmiş olan açma, kapama saatlerine riayet 
edeceklerdir. 
MADDE 341- Belediyece ve iş yerinin bağlı olduğu ilgili kurumca belirtilen tarife dışında 
müşteriden fazla ücret almak veya talep etmek yasaktır. İş yeri Açma ve Çalışma ruhsatına tabi 
her türlü iş yeri sahibi sattıkları malın fiyatını belirtir etiket ve kayıtlı oldukları oda tarafından verilen 
fiyat tarifesini iş yerinde müşterilerin görebileceği uygun bir yere asmak zorundadır. 
MADDE 342-Gramaja tabi gıda maddelerinin (Ekmek, pide, simit vs.) eksik gramajda üretilmesi ve 
satılması yasaktır. Döner, köfte, kebap eksik gramajda müşteriye verilemez. (Dönerciler gramajlı 
terazi bulunduracaktır.)  
MADDE 343- Kullanılan teraziler damgalı olup terazi müşterinin göreceği şekilde olacaktır.  
MADDE 344- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan iş yerlerinde her faaliyet 
dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.  
MADDE 345-Canlı müzik izni almadan canlı müzik yapılamaz. Canlı müzik izni olan yerlerde 
belirlenen saatler dışında yapılması durumunda verilen canlı müzik izni iptal edilir.  
MADDE 346- Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen 
ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, 
canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “canlı müzik izni” iptal edilir. 
İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen 
saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının iş yerine asılmasını sağlar.  
MADDE 347- İtfaiye raporu alması gerekmeyen iş yerlerinde, çalışanların ve müşterilerin 
güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.  
MADDE 348- İş yeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli, 
havalandırma ve uygun ısıtma tertibatlı olacaktır. 
MADDE 349-Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. 
Çalışan elemanların eli yüzü ve kıyafetleri temiz ve düzenli olacaktır.  
MADDE 350-Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı 
işyerlerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışları kontrollü olacaktır.  
MADDE 351-On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil iş yerlerinde dinlenme yeri, kıyafet 
değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla iş yerlerinin 
bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.  
MADDE 352-İş yerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli 
tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı 
bulunmaması yasaktır.  
MADDE 353-Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan iş yerlerinde, 
yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, 
mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, 
küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte 
edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman 
ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya 
porselen, kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır. 
MADDE 354-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu iş 
yerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen 
tedbirlerin alınmış olması gereklidir. 30 kişiden az çalışanın bulunduğu iş yerlerinde gerekli yangın 
söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.  
MADDE 355-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş ve çıkış 
yaptığı diğer iş yerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı 
bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecek olup kapıları dışarı açılarak uygun 
sistemde kolay açılır olacaktır.  
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MADDE 356-Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde 
şehir şebekesinin giriş çıkışlarına bağlı devamlı su sirkülâsyonu sağlanmış depolar bulundurulacak 
olup depolarda duran beklemiş su kullanılmayacaktır.  
MADDE 357-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, 
lokantalar ve benzeri iş yerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve 
mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. 
Tuvaletlerin kapıları direk mutfaklara açılmayacaktır ve tuvaletlerinde kullanılan bataryaları fotoselli 
vb. nitelikte olacaktır. Ayrıca kullanılmamış kâğıt veya kâğıt havlu bulundurulacaktır.  
MADDE 358-İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda 
lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz ve bu 
yönetmelikte geçen umuma açık tuvalet kriterleri geçerlidir.  
MADDE 359-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.  
MADDE 360-TSE standart damgası bulunmayan korsan tüp satışı yapılaması yasaktır. 
MADDE 361-Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde meskun mahal içerisinde 
cadde, sokak ve meydanlarda araç üzerinde LPG tüp bulundurarak satış yapılaması yasaktır. 
MADDE 362-Müşterilere satmış oldukları tüp gazları evlerine kadar götürüp montajını yapmamak, 
kontrol edilmeden tüp gaz satışı yapmak ve belirlenen tüp gaz fiyatı üzerinden satış yapılması 
yasaktır. 
MADDE 363-Bakkal, ev ve marketlerde LPG tüplerinin satışı yapılması yasaktır. 
MADDE 364-Seyyar olarak açıkta (teneke, tanker vb.) akaryakıt ve LPG dolumu yapılması 
yasaktır. 
MADDE 365-LPG tüp gaz irtibat bürolarında boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde 
kanunen belirlenen miktardan fazla tüp bulundurulması yasaktır. 
MADDE 366-Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin(içinde taneli kara barut 
bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesini, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru 
saçan maytaplar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi klorat ve fosfor karışımı ile üretilen 
patlayıcı oyuncak malzemelerini, şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları ve 
mukavva kapsüller) satışını sadece proteknik madde üreticileri 1.grup perakende av bayileri ve 2. 
veya 3. grup proteknik madde satışı izni bulunanlar yapacaktır. Bunlar dışında bakkal, market, 
büfe, pastane, kırtasiye, oyuncakçı vb. iş yerlerinde satışı yapılamaz. 
MADDE 367-Ambalajsız, menşei belli olamayan açıkta deterjan, çamaşır suyu, mekanik 
temizleme tozu vb. satmak yasaktır. 
MADDE 368- Tarım Bakanlığı tarafından üretim izni almış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son 
kullanma tarihlerinin belirtildiği etiketi olan kültür mantarı dışında, vatandaşın can güvenliğini 
tehlikeye atacak başka tür mantar satışı yapılamaz. Aksine hareket edenlerden (Para cezasının 
yanı sıra bu şekilde satışa sunulmuş olan mantarların zor alımı yapılarak imha edilir.) 
MADDE 369- İş yerleri iş yerinde yeteri kadar ağzı kapaklı çöp bidonu bulundurmamak yasaktır. 
MADDE 370-İş yerlerinde parmak veya kaşıkla alınmak üzere açıkta tuz, biber vb. 
bulundurmamak yasaktır. 
MADDE 371- Pastane, lokanta, büfe, çay bahçesi, kantin vs. gibi iş yerlerinde açık meşrubat 
satmak yasaktır. (Ayran, meyve suyu, limonata vb.) 
MADDE 372-Çevreyi temiz tutmak amacıyla kuru yemiş satıcıları müşterilerine kabuklu kuru yemiş 
satarken çerez atıklarını koymaları için yanında boş kese kâğıdı, poşet ve külah vermemek 
yasaktır. 
MADDE 373-Müşteriye mal teslimi için kullanılacak poşet, birinci sınıf plastik malzemeden 
yapılmış "hışır poşet" tabir edilen nitelikte poşettir. Geri dönüşüm malzemesi atık plastikten 
yapılmış siyah vb. renkli poşet kullanılmak yasaktır. 
MADDE 374-Sicil tutulmak üzere istenilen gerekli bilgileri Zabıta Müdürlüğü ilgili birimine 
vermekten imtina edilmesi yasaktır. 
MADDE 375-İş yerlerine ait isim ve unvan levhaları asmamak yasaktır. 
MADDE 376-İş yerleri tatil ruhsatı almadan faaliyet göstermeleri yasaktır. (28 Ekim öğleden sonra 
ve 29 Ekim günlerinde Tatil ruhsatını beyan etmek ve Tatil ruhsatının zamanında vizesini 
yaptırmak zorundadır.) 
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MADDE 377-Gıda üretim ve satışı yapılan iş yerlerinde akvaryum canlısı (üretim amaçlı 
olmayacak) dışında, hayvan bulundurmak ve beslemek yasaktır. 
MADDE 378- İş yerlerinin daha fazla ekonomik kazanç elde etmek amacıyla çalışanları veya 
sahipleri tarafından çığırtkanlık yapmaları, yolda gelip geçen vatandaşlara baskı uygulamaları, 
önünü keserek kendi iş yerlerinde alışveriş yapmaya zorlamaları, müzik yayını yaparak çevreyi 
rahatsız etmeleri yasaktır. 
MADDE 379-Müşteriye saygılı davranmayıp kaba ve kötü muamelede bulunmak yasaktır. 
MADDE 380-İçki içilmeye mahsus iş yerleri haricinde iş yerlerinde içki içmek ve içirmek yasaktır. 
MADDE 381-Satışa sunulan her malın satılması zorunlu olup satışından kaçınılması veya 
stokçuluk yaparak suni darlık oluşturulması yasaktır. 
MADDE 382-Ruhsata tabi iş yerlerinde ruhsat harici başka bir faaliyet göstermek, teşhir ve satış 
yapmak yasaktır. 
MADDE 383-İş yerlerine, Resmi Bayramlarda bayrak asılmaması yasaktır. (19/03/1981 Tarih ve 
17284 sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Ulusal Bayram ve Tatil Günleri hakkındaki Kanun.) 
MADDE 384-İş yerleri satışa sunulan ve teşhir edilen tüm ürünlerin üzerine müşterilerin 
görebileceği, ürün özellikleri okunabilir ve anlaşılır şekilde nizami etiket konulmaması yasaktır. 
MADDE 385-İş yerlerinin depo olarak kullandıkları yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında 
belirtilmesi zorunludur.  
MADDE 386-Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda 
toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar 
giderilinceye kadar derhal durdurulur.  
MADDE 387-İş yerlerinde kullanılan her tür ses yükseltici sistem ile makine, motor, hamur 
karıştırma makinesi, soğutucu motor, mikser vb. cihazların çevresel gürültü oluşturmayacak 
şekilde yalıtımı ve izolasyonu yapmamak yasaktır 
MADDE 388-Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi: Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, 
numune alma ve mühürlemeye ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek kişinin veya 
tüzel kişinin sorumlu yetkilisinin veya bunların vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı 
imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim yapmakla görevli personel 
tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir.  İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya 
herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak,11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir. 

YİYECEK, İÇECEK ÜRETİLEN VE SATILAN YERLERLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR 
(Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 389- Gıda maddeleri satan iş yerlerinin etiketsiz ve tarihi geçmiş maddeleri satmaları 
yasaktır. Etiketsiz ve tarihi geçmiş mallara el konularak ilgili birimlere bildirilir.  
MADDE 390-Gerekli sağlık şartlarını taşımayan yerlerde, içinde kirli işlerle çalışılan veya gıda 
maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahsurları bulunduğu sabit olan müesseseler içinde gıda 
maddeleri yapılmasına ve satılmasına mahsus yerlerin açılması yasaktır.  
MADDE 391-Gıda maddeleri imalathaneleri kâgir ve rutubetsiz binalarda ve yapılan işin bütün 
teferruatına yetişecek genişlikte yerlerde tesis edilecek, dışarıdan sinek ve haşere gelmesine mâni 
olacak surette ince tel ile örtülmüş pencereleri vasıtasıyla bol gün ışığı ile aydınlatılmış aspiratör 
veya menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunması ve haşerelere karşı periyodik olarak 
ilaçlatılması zorunludur.  
MADDE 392-Gıda maddelerinin temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, imal ve 
ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) 
mahalleri, iptidai (ilkel) maddeler deposu ve ambalaj yerleri olması mecburidir.  
MADDE 393- Ürün, hammaddeler ve malzemelerin depolandığı yerler, birbirinden ayrılmış olacak 
ve bütün bu kısımlar her vakit yıkanacak temizlenecek surette mermer, fayans, mozaik vb. ile 
muntazam döşenmiş olacak, duvarları ve tavanları sıvalı, badanalı boyalı olacak ve hava 
sirkülâsyonu sağlanmış olacaktır.  
MADDE 394- Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinin tavan donanımları, damlama veya 
buharlaşmadan dolayı gıda ve hammaddelerin direk ya da dolaylı olarak kirlenmesine neden 
olmayacak şekilde, kolay temizlenebilir nitelikte olmaları sağlanacaktır.  
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MADDE 395-Ekmek, tereyağı, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit vb. yıkanmadan, pişmeden ve 
kabukları soyulmadan tüketilen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır.  
MADDE 396-Son kullanma tarihleri geçmiş, gözle görülebilen fiziken bozulmuş, rengi değişmiş, 
kokuşmuş gıda ürünlerinin her ne sebeple, nerede olursa olsun satılması, saklanması yasaktır. 
Tespiti halinde satıştan menedilir.  
MADDE 397-Pişirilmiş et ve et ürünlerinin açıkta ve seyyar olarak sergilenmesi, satılması yasaktır.  
MADDE 398-Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin imal ve ihzar (herhangi bir 
imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) yerlerinin, 
ayıklama, temizleme ve bulaşık yıkama yerlerinin lavaboların içinde temizlik ve sair maksatla 
kullanılan veyahut muhtelif sebeplerle kirli sular hâsıl olan imalathane depo ve satış yerlerinin 
zeminlerinin uygun yerlerinden doğrudan kanalizasyona bağlanması mecburidir.  
MADDE 399-Gıda maddelerinin ayıklama, temizlenme, hazırlanmaları için kullanılacak masaların 
üzerleri, her türlü gıda maddeleri imalathanelerinde ve satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen 
yerlerdeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tekneleri ve oluklu süzdürme yerleri, mermer, fayans vb. 
pürüzsüz, kolay temizlenebilir malzemelerden olacaktır.  
MADDE 400-Gıda maddelerinin imal ve ihzar edildikleri yerlerde çalışan işçilerin temizliği için her 
10 işçiye bir lavabo ile içinde 5’ten fazla işçi çalışan imalathanelerde 20 işçi için bir WC 
yapılacaktır. İşçileri adetçe daha az olduğu halde gece gündüz sürekli çalışılan yerlerde WC 
yapılması mecburdur. İhlalinde iş yeri WC yapılıncaya kadar faaliyetten menedilerek yasal işlem 
yapılır. Ayrıca tuvaletlerinde kullanılacak olan bataryalar el değmeden kullanılabilen fotoselli olmak 
durumundadır.  
MADDE 401- Gıda maddeleri, imal, satış ve muhafaza edilen yerlerde çalışan işçilerin, daima 
temiz tutulan bir iş elbisesi, gerektiğinde değiştirmek üzere hazır bulundurmaları mecburidir. Bu 
müesseselerde imalathane kısmından ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususi bir 
yer bulunacaktır. İmalathanelerde tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasak olduğunu 
belirtir tabela, levha vb. bulundurulacaktır.  
MADDE 402-İçinde yenilecek, içilecek maddeler yapılan veya satılan yerlerde gerek gıda 
maddelerinin hazırlanması ve gerekse müessesenin, burada çalışan işçileri, satıcıları ve 
müşterilerinin hizmetine sunulması için temiz şehir suyu kullanılacaktır. Bu müesseselerde hangi 
maksatla olursa olsun kuyu veya sarnıç suları kullanılması yasaktır. (Uzun süreli su kesintilerine 
karşı şehir şebekesinin giriş çıkışına bağlı devamlı sirkülasyonlu su deposu bulundurulacaktır.)  
MADDE 403- Gıda maddelerinin imal ve saklanması esnasında oluşacak duman, gaz, toz gibi her 
türlü kirlilik, etrafa yayılmadan, icap eden bütün araç, gereç ve vasıtalardan istifade edilerek 
önlenecek olup gerek içerde çalışanlara ve gerekse çevredekilere hiçbir zarar vermeyecek tarzda 
izale edilecektir.  
MADDE 404- Halkın yiyip içmesine mahsus iş yerlerini kuru olarak süpürmek ve toz çıkarmak 
yasaktır.  
MADDE 405- Gıda maddelerinin imal, satış ve muhafaza edilen yerlerin sinek, hamamböceği, 
fare, örümcek vb. haşeratların bulunması ve buralarda her türlü hayvan beslenmesi yasaktır.  
MADDE 406-Gıda maddelerinin imal ve muhafaza edildiği yerlerde, yatıp kalkmak, taranıp 
temizlenmek yasaktır. İçinde ikamet edilen yerlerde (üretim izin belgesi olmayan yerlerde veya 
evlerde üretilen pasta, börek, çörek, tatlı, pilav, gözleme, limonata, buz, elma şekeri, pamuklu 
şeker vb.) her türlü gıda maddesi hazırlanması, satılması, saklanması yasaktır. İçinde işçilerin 
ikameti zaruri bulunan imalathanelerdeki yatıp kalkma ve temizlenme yerleri doğrudan imalathane 
içine girilip çıkılmayacak tarzda ayrı bulunacaktır. Burada işçilere yeteri kadar yatıp kalkma yerleri, 
elbise dolabı, ecza dolabı, WC, lavabo, duş yerleri bulunacak ve hepsi tam bir temizlik içinde olup 
imalathaneden ayrı bağımsız bölümlerde olacaktır.  
MADDE 407- Pişirilmeden veya yıkanmadan, kabukları soyulmadan, olduğu gibi tüketilen her türlü 
gıda maddelerinin imalathane ve iş yeri içinde dahi olsa açıkta teşhir veya satışı yasaktır. Gıda 
maddeleri dışarıdan toz ve sinek girmeyecek surette kapalı kaplarda bulundurulacak, el değmeden 
hususi kaplar veya vasıtalarla alınıp müşteriye servis edilecektir.  
MADDE 408- Gıda maddelerinin satışı esnasında su, şerbet, ayran vb. gibi bütün sulu gıda 
maddeleri her tarafı kapalı ve içindeki gıda Maddelerinin vasıflarını bozmayacak mahiyetteki 
kaplarda bulundurulacak ve bu kaplardan ancak muslukları vasıtasıyla alınacaktır. Bu kapların 
içinde kepçeler, maşrapalar daldırmak suretiyle bu maddeleri alıp geri boşaltmak, su ve sulu gıda 
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maddelerinin bulunduğu kapları açık bırakmak veya bu maddeleri bardaklara doldurarak müşteriye 
servis etmek üzere açıkta bekletmek yasaktır.  
MADDE 409- Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde insan sağlığı ile ilgili gıda maddeleri 
üreten ve satışını yapan gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerde çalışan işçiler ve iş yerlerinde devamlı 
bulunan şahıslar, sağlık cüzdanı almaya ve belirli süreler içeresinde vize yaptırmaya mecburdur.  
MADDE 410- Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve hariçte görülmeyecek 
tarzda ambalaj yapılarak müşteriye servis edilmesi mecburidir.  
MADDE 411- Her türlü gıda maddeleri yapanlar, perakende ve toptan satanlar yaptıkları ve 
sattıkları maddelerin temizliğinden, güvenliğinden ve gıda maddesi üzerine konmuş etiketin 
gösterdiği vasıfların doğruluğundan sorumludurlar. Kirli, bozuk ve etiketteki ifadesine uymayan 
gıda maddelerini satmak yasaktır. Tespiti halinde satıştan menedilerek yasal işlem yapılır. 
MADDE 412- İmalathanelerde üretilen ve orada satışı yapılan her türlü gıda maddelerinin bir 
başka yere servis edilerek pazarlanması, sergilenmesi, satılması, tarım bakanlığı ve ilgili 
yönetmelikler kapsamında piyasaya arz edilecek olup ambalaj ve TSE standartlarına uygun 
koşullarda yapılacaktır.  
MADDE 413- Son kullanma tarihi geçmiş, fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik bozukluğa 
uğramış, ambalajı yırtılmış, kırılmış, paslanmış, kirlenmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış, bozulmuş 
veya bozulmaya yüz tutmuş her türlü gıda maddelerini bulundurmak veya satmak yasaktır. 
MADDE 414-Her türlü yiyecek ve içecek maddelerine halkın sağlığını tehdit edecek katkı maddesi 
karıştırmak yasaktır. 
MADDE 415-Merdiven altı olarak tabir edilen sağlığa elverişsiz ortamlarda imalat yapmak, 
pişirmek, gıda hazırlamak, tezgâh ve malzemeleri bulundurmak ve depolamak yasaktır. 
MADDE 416-Gıda maddeleri hariç, satışa sunulan ürünler üzerine defolu, bozuk olduğunu belirtir 
ibareler konulmaması yasaktır. 
MADDE 417-Gıda yenilen, içilen, imal edilen işyerlerinde tek kullanımlık kaplar ve malzemelerin 
tekrar kullanılması yasaktır. 
MADDE 418-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapsamı içerisinde bulunan, içkili iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı olan iş yerlerinin haricindeki, iş yerlerinde açıkta içki içilemez ve 
içirtilemez, tek, tek kadehte içki satma yasaktır. 
MADDE 419-Umuma açık iş yerleri yönetmeliğine göre işletilen iş yerlerinin 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Salahiyetler Kanunu’na aykırı olarak faaliyette bulunmaları yasaktır. 
MADDE 420-Gıda maddelerini, haşerat, dezenfekte, temizlik malzemeleri vb. zehirli maddeleri ile 
bir arada bulundurmak ve satmak yasak olup ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmemesi yasaktır. 
MADDE 421-Ambalajlama, gıda üretim ve satış yerlerinin özellik arz eden bölümlerinde eldiven, 
bone ve maske giyilmeden çalışılması yasaktır. 
MADDE 422-Yenilen ve içilen her türlü gıda maddelerini imal etmek ve satmak veya depo etmek 
için açılacak yerler, bu amaçla kullanılmaya elverişli olup olmadığı ve çevresindekiler için bir 
mahzuru bulunup bulunmadığı hakkında belediyece yapılacak sıhhi, fenni ve idari kontrolden 
sonra verilecek izne tabidirler.  
MADDE 423- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde 
mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme 
yerleri; imalathane, dükkân, çarşı gibi iş yerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile 
karar alması gerekmektedir.   
MADDE 424-Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız 
bölümünde, hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler 
kurulamayacaktır. Kat maliklerinin bu hükme aykırı olarak sözleşme yapmaları hükümsüz 
sayılacaktır.  
MADDE 425-Sıhhi şartları bozuk olan yerlerde kirli işlerle çalışan veya gıda maddelerini kirletecek 
veya bozabilecek mahzurları bulunduğu tespit edilen müesseseler veya imalathaneler yanında 
veya bunların bulunduğu binalar içinde gıda maddesi imal edilmesine ve satılmasına mahsus 
yerler açılmasına izin verilmez.  
MADDE 426-Gıda maddelerinin ayıklanma, temizlenme ve hazırlanmaları için kullanılacak 
masaların üstleri, her türlü gıda imalathanelerinde, satış yerlerinde, içerisinde yenilen ve içilen iş 
yerlerindeki kirli kapların yıkandığı bulaşık tekneleri ve oluklu süzdürme yerleri mermer, fayans 
veya aralıksız, deliksiz ve su geçirmez dayanıklı diğer uygun bir madde ile kaplanmış olacaktır. 
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MADDE 427- Kasap, tavukçu, bakkal, ciğerci, balıkçı gibi, kirli, kokulu maddelere temas eden 
esnafın bulaşık elleri ile para alıp vermesi yasaktır. 
MADDE 428-Gıda maddeleri imalathane ve satış yerlerini veya içinde yenilen, içilen oturulan 
bilumum (umuma açık) yerleri kuru olarak süpürmek, toz çıkarmak, bu gibi yerlere ayakkabı 
boyacılarının ve seyyar satıcıların girmesine izin vermek yasaktır.  
MADDE 429-Ekmeklerin fırınlardan satış yerlerine nakli sırasında sokakta kasa içinde 
bekletilmeyerek gıda muhafazasına uygun kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi zorunludur. 
MADDE 430- Ambalajsız ekmeklere çıplak elle temasın engellenmesi için gerekli tedbirleri 
almamak yasaktır. (Tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır.) 
MADDE 431-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. 
MADDE 432-İlgili kurumdan gerekli belgeyi almadan tütün ve alkol ürünleri satmak yasaktır. 
MADDE 433-İş yerlerinde, herkes tarafından görülecek yerlere “Sigara İçmek Yasaktır” levhası 
konulmaması yasaktır. 
MADDE 434-Belediye ruhsatına tabi iş yerlerinde müşteriden tuvalet ücreti alınması yasaktır. 
MADDE 435-Belediyenin ruhsatına tabi ticari faaliyette bulunan tüm iş yerlerinde, denetim yapan 
Zabıta Memurlarına işletme sahibi ve çalışanları tarafından görevi engelleyecek şekilde zorluk 
çıkartmak, istenilen belgeleri ibraz etmemek, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak 
yasaktır. 
 
DAİMî VE GEÇİCİ PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler 
halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.) 
MADDE 436- Gıda Maddeleri Tüzüğü, Pazar yeri Yönetmeliği, Bergama Belediyesi Pazar Yerleri 
Giyim Bölümü Hakkındaki Yönetmeliği, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararları ile diğer 
ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmemek yasaktır. 
MADDE 437- Görevli memurlara saygısız ve kaba davranışlarda bulunulması yasaktır. 
MADDE 438- Daimî ve geçici pazarlar yeniden kurulurken veya başka yere taşınırken 
kurulacakları veya taşınacakları yerlerin vaziyetleri, Belediye Başkanlığınca idari, inzibati, sıhhi 
içtimai iktisadi, itfaiye turistik şahsi mülkiyet ve şehrin imar durumları bakımından incelenerek 
oluşturulacaktır.  
MADDE 439-Belediye Başkanlıkları bu incelemeleri yaparlarken ayrıca Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi ve İl Trafik Müdürlüğü ile de temasa geçip ulaşım durumunun da ilgili müdürlükçe 
incelenmesini temin edeceklerdir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsünün Semt Pazarları ile ilgili 
hükümleri de kuruluş ve yapım aşamasında değerlendirilecektir.  
MADDE 440-Tüm pazarcı esnafının sergi açtığı tezgahının arka kısmındaki ev ve iş yerlerinin 
görüntüsünü kapatacak şekilde (cansız manken, branda, elbise askısı vb.) şeyleri asması yasaktır. 
MADDE 441-Pazarcılar pazar yerini ve çevresini temiz tutma, tezgahından çıkan çöplerini pazar 
kapanana kadar uygun çöp kutularında muhafaza etmek zorundadır.  
MADDE 442-Kabzımallar Zabıta Personelince gösterilecek yerde trafiği engellemeyecek şekilde 
dağıtım yapacaklardır.  
MADDE 443-Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren özellikle aşağıda 
yazılı suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir.  
a) Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya izinsiz 
devredenler.  
b) Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler. 
c) Bir yıl içinde birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler.  
ç) Bir yıl içinde üç kez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış ve bu tutumunda ısrar 
edenler. 
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d) Pazarcı esnafı pazaryerinde bizzat kendisi bulunacak, mazeretsiz olarak 3 hafta üst üste pazar 
tezgâhının başında bulunmayanlar. 
e) Pazar esnafından bir kısmının veya tamamının müşterek karar alarak toplu halde pazarın 
kurulduğu günde tezgâh açmaması veya tezgâh açanlara karşı baskı ve şiddet uygulayıp tehdit 
edenler.                
f) Bir yıl içinde üç kez pazar çizgilerini ihlal edecek şekilde satış yapanlar ve malzeme koyanlar. 
g) Tüm uyarılara rağmen hileli satış yaptığı ve Ölçüler Kanununa ısrarla aykırı hareket ettiği tespit 
edilenler. 
ğ) Bir yıl içinde üç kez çöp torbası kullanmayan ve tezgâh yerini temizlemeden bırakanlar. 
h) Görevli memurlara ve müşterilere saygısız ve kaba davranışlarda bulunanlar. 
ı) Bir yıl içinde üç kez uyarılmasına rağmen açıkta satılması yasak olan malzemeleri satanlar ile 
soğuk hava dolabı kullanması gerektiği halde kullanmayanlar. 
i) Belediyeden habersiz kendine tahsisle verilen pazar yerini kiraya verenler ve devredenler. 
j) Pazarın kalkış saatine sürekli olarak riayet etmeyenler. 
MADDE 444-Pazarcıların Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında pazar yeri olarak 
gösterilen mahallerin sınırlarını aşmaları yasaktır. 
MADDE 445-Daimî ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye 
Başkanlıklarınca hazırlanacak Pazarcı Kimlik Kartı (Pazar Yeri Giriş Kartı) ve Tanıtım levhasını 
almaları zorunludur.  
MADDE 446-Pazarcılar, pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı, çöp poşeti 
kullanmaya, pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve Pazarcı Kimlik Kartlarını (Pazar 
Yeri Giriş Kartı) yanlarında taşımaya mecburdur ve görevlilerce istenildiğinde göstermek 
zorundadırlar.  
MADDE 447- Pazarcı esnafı yerden aynı yükseklikte olan tek çeşit satış tezgâhları kullanmak 
zorundadırlar. 
MADDE 448- Pazarcı esnafı ölçüler kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmaya 
zorunludurlar. El kantarı kullanmak yasaktır.  
MADDE 449- Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları mesken apartman ve 
dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi 
çakmak pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları ve hür türlü 
yıkım yapmaları yasaktır.  
MADDE 450-Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde acil taşıt araçlarının serbestçe 
geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri hiçbir suretle araba ve işporta 
ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında yasal 
işlemler uygulanacaktır. 
MADDE 451-Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin 
maddelerini açıkta satılması yasaktır.  
MADDE 452- Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar müstahsil 
olduklarına dair ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almaya ve 
bu belgeyi daima yanında bulundurmaya zorunludur. 
MADDE 453- Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle Belediye 
Başkanlıklarından müsaade almak zorunludur. Müsaadeler münhasıran mevsimlik olarak geçerli 
olup müsaade belgesinde yazılı olanlar dışında satış yapılamaz.  
MADDE 454-Pazar yerinde satış yeri bulunmaksızın satış yapılması yasaktır.  
MADDE 455-Pazar yerinde satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir 
edilmesi veya satılması yasaktır.  
MADDE 456-Pazar yerinde satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal veya boş 
kap bulundurulması yasaktır.  
MADDE 457-Pazar yerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması yasaktır.  
MADDE 458-Pazar yerinde alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiil, kötü muamelede bulunulması 
yasaktır.  
MADDE 459-Pazar yerinde atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması 
yasaktır.  
MADDE 460-Pazar yerinde satış yerinin temiz tutulmaması yasaktır.  



30 
 

MADDE 461-Pazar yerinde satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere 
ilaveler yapılması yasaktır.  
MADDE 462-Pazar yerinde aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı 
olan miktardan az mal konulması yasaktır.  
MADDE 463- Pazar yerinde ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması yasaktır. 
MADDE 464- Pazar yerinde hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılması yasaktır.  
MADDE 465- Pazar yerine mal getirilmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket 
edilmesi yasaktır.  
MADDE 466- Pazar yerinde satış tezgâhlarının arkasında araç bulundurmak yasaktır.  
MADDE 467- Pazar yerinde malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı 
hareket edilmesi yasaktır.  
MADDE 468-Pazar yerinde belediye tarafından verilen satış yeri numarasını gösterir tanıtım 
levhasını görünecek şekilde asmamak yasaktır.  
MADDE 469-Islak, çamurlu ve dış yaprakları temizlenmemiş sebze ve meyve satışı yapmak 
yasaktır. 
MADDE 470-Pazar esnafının marul, kıvırcık, pazı, taze soğan, pırasa, ıspanak, lahana, turp gibi 
sebzelerin dış yapraklarını temizlemeden ve köklerini kesmeden satış yapması yasaktır. 
MADDE 471-Satışa sunulan sebze ve meyvelerin olduğundan daha farklı görünmesini sağlayacak 
bir madde ile silinmesi veya ilaç kullanılması yasaktır. 
MADDE 472-Üzerinde üretim izni olmayan, sonradan paketlenmiş gıda maddeleri satılması 
yasaktır. 
MADDE 473-Pazar yerlerinde gününden önce izinsiz mal indirilemez, tezgah açılamaz ve satış 
yapılamaz. Pazar yerine, pazarın kurulduğu gün saat 06.00’ den önce ürün ve malzeme koymak, 
gece (yaz aylarında) saat 23.00 (kış ayların da ise saat 22.00)’den sonra tezgahını toplamış, 
çöplerini çöp poşetine koymuş ve pazarı terk etmiş olacaktır. 
MADDE 474-Tezgâh üzerinde bulunan etiketlerin, pazar sona erinceye kadar tezgâhta 
bulundurulmaması yasaktır. 
MADDE 475-Etiketler üzerine birim fiyatı yazmamak (kilogram fiyatı, tane fiyatı vb.), aldatma ve 
yanıltmaya yönelik ifadeler (99 kuruş,1/2 kg, yarım kilo vb.) kullanmak, etiketin arka yüzeyinde 
herhangi bir rakam veya argolu yazıya yer verilmesi yasaktır. 
MADDE 476-Pazarcı esnafı satışa arz ettiği ürünlerin satışını bağırarak yapmaları yasaktır. 
MADDE 477- Pazarlarda etiket üzerinde yazılı fiyattan fazlasına fahiş fiyatla satış yapmak ve 
satıştan imtina etmek yasaktır. 
MADDE 478- Kendisine tahsis edilen Pazar yerini  Zabıta Müdürlüğünün izni olmadan başkasına 
kullandırmak, kiralamak, satmak, rant oluşturmak yasaktır. 
MADDE 479- Pazar esnafından, görevli memurlarca istenilen belgeleri (nüfus cüzdanı örneği, 
ikametgah ilmühaberi, savcılık durum belgesi, fotoğraf, vb.) zamanında getirilmesi zorunludur. 
MADDE 480- Pazarlarda 16 yaşından küçük çocuk çalıştırmak yasaktır. 
MADDE 481- Pazar esnafı kılık kıyafetine, el, yüz temizliğine ve saç sakal tıraşı olacak, elleri 
temiz, tırnakları kısa olacaktır. 
MADDE 482- Pazarcı esnafı görevli memurlara ve müşterilere kaba ve rahatsız edici 
davranışlarda bulunmayacak, saygısızlık yapmayacak, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle 
bağırıp çağırmaları yasaktır. 
MADDE 483- Pazarcılar kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü 
hareketlerinden sorumlu olup onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılacaktır. 
MADDE 484- Pazar yerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvan satışı yapmak 
yasaktır. 
MADDE 485- Pazar yerinde açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak yasaktır. 
MADDE 486- Pazarlarda bozulmuş, çürümüş, kurtlanmış, ezik mal satılması yasaktır. 
MADDE 487- 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. 
MADDE 488- Pazarlarda hijyenik olmayan, koku yapan geri dönüşüm malzemesi atık plastikten 
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yapılmış siyah ve benzeri renkli poşet kullanmak yasaktır. 
MADDE 489- Pazar içerisinde ateş yakmak ve duman çıkartmak yasaktır. 
MADDE 490- Pazar esnafı kendisine tahsis edilen yerler haricinde tezgah önlerine terazi, dolu ve 
boş kasa,  vb. malzeme koymaları yasaktır. 
MADDE 491- Pazarda kullanılan tente, şemsiye, zikke çakarak zemini bozmak ve tahrip etmek 
yasaktır. 
MADDE 492- Pazarlarda kullanılan tente, şemsiye gibi çadırlar Zabıta Müdürlüğünün belirlediği 
belli yükseklikte, sağlam ve sabit olarak takılacak, gelip geçişi güçleştirmeyecek, alışveriş yapan 
insanlara zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 
MADDE 493-Pazar esnafı mallarını boşalttıktan sonra en geç saat 10.00’da araçlarını pazar 
içerisinden çıkartmamak yasaktır. 
MADDE 494- Giyim eşyası satan pazarcı esnafı kendi tezgâh sınırlarını geçmemek kaydı ile 
uygun yerlere malzeme asacak, vatandaşların gelip geçişini engelleyici şekilde alçak seviyede 
malzeme asmak yasaktır. 
MADDE 495- Ürünlerini, Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen ebatlardaki tezgâhlarda 
satışa sunmayıp yerlere gelişigüzel sererek satılması yasaktır. 
MADDE 496-Pazar yerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya 
müstahsil ise Ziraat Odaları’na kayıtlı üye olmaları esastır. 
MADDE 497-Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında pazar kurmak 
yasaktır. 
MADDE 498-Pazar yerlerinde 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. 
MADDE 499-Pazar yerlerinde açıkta veya tezgâhta içki içmek, içirmek ve satmak yasaktır. 
MADDE 500- Pazar yerlerinde seyyar olarak çay, köfte vb. gıda maddelerinin satışının izinsiz 
yapılması yasaktır. 
MADDE 501-Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunması yasaktır. 
MADDE 502-Etiketlerin kare, dikdörtgen, daire ve benzeri geometrik bir şekilde olması gerekir. 
Bunların kolaylıkla görülebilir boyutlarda, üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, 
eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebep 
vermeyecek görünüşte olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi 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, yarım kilo …… TL gibi 
ifadeler yazılması yasaktır. 
 
BELEDİYECE TAHSİS EDİLEN VEYA KİRAYA VERİLEN YERLER 
İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 503- Belediyece tahsis edilen yerlerde izinsiz değişiklik yapılması yasaktır. 
MADDE 504- Belediyece tahsis edilen yerlerde kullanım alanı dışına çıkılması yasaktır. 
MADDE 505- Belediyece tahsis edilen yerlerde kiralama şart ve şekillerine (kiralama sözleşme 
maddelerine) uyulmaması yasaktır.  
MADDE 506- Stant, tanıtım vb. maksatla tahsis edilen veya kiraya verilen alanları zamanında 
boşaltmamak yasaktır. 
MADDE 507- Belediyenin belirlediği ilan, reklam panoları, billboardları vb. harici yerlere, izinsiz her 
türlü yazı yazmak, afiş ve ilan yapıştırmak, tabela asmak yasaktır.   
 
SU TAŞIYAN SU TANKERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde 
yazılı fiilleri yapmak yasaktır.) 
MADDE 508-Su taşıyan Su Tankerlerinin üzerine ‘’İÇME SUYU”, “İÇİLEMEZ”, “KULLANMA 
SUYU”  ibaresi yazılacaktır. 
MADDE 509-İçme suyu kaplarında koruma bantsız, mühürsüz, markasız, üretim ve tüketim tarihi 
olmayan suların satışı yasaktır. 
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MADDE 510- Kaynağı belli olmayan su satılması yasaktır. 
MADDE 511- Araç üzerinde bulunması gereken levhaları olmaması yasaktır. 
MADDE 512- İstenildiğinde suyun membaına ait belgeleri ibraz edilecektir. 
MADDE 513- Kapaksız, mühürsüz, kapakları arızalı olarak su satışı yapılması yasaktır. 
 
İÇME SULARI VE SU KUYULARI İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde 
yazılı fiilleri yapmak yasaktır.) 
MADDE 514-İlçemiz içme suyu kaynaklarına zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde 
dere yataklarını doldurarak kapatmak, kirletmek, hayvan pisliği dökmek, tarla açmak, hayvan 
bırakmak ve sulamak yasaktır.  
MADDE 515-Yetkili kurumlardan ve belediyeden İzin almadan kuyu açılamaz, kuyu suyu ticareti 
yapılamaz, kaynağı ve niteliği belirsiz halk çeşmelerinden su kullanılamaz, her ne şekilde olursa 
olsun suların kirletilmesi yasaktır. 
MADDE 516-Su kaynaklarının korunması ve halk sağlığı için şehir içinde habersiz sondaj yapmak 
yasaktır. 
 
BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE HURDA VE ATIK MALZEME TOPLANMASI  
İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR (Aşağıda maddeler halinde yazılı fiilleri yapmak yasaktır.)  
MADDE 517-Yerleşim alanları içinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Bergama 
Belediyesinden gerekli izinleri almadan kamyon, kamyonet ile hurda, kâğıt ve geri dönüşüm 
malzemesi toplamak, depolamak ve ticaretini yapmak yasaktır.  
MADDE 518- Zabıta Müdürlüğü tarafından ücretsiz verilen Seyyar Hurdacılık İzin Belgesiz 
faaliyette bulunmak yasaktır. 
MADDE 519- Seyyar Hurdacılık İzin Belgesi, adına düzenlenen kişiler dışında başkalarınca 
kullanılması yasaktır. Başkasına ait Seyyar Hurdacılık İzin Belgesini kullananlar ve kullandıranlar 
hakkında idari işlem uygulanacaktır. 
MADDE 520-Hurda ve atık kâğıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 01 Nisan ile 30 
Eylül tarihleri arasında 08.00-20.00 saatleri arasında, 01 Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında ise 
08.00-18.00 saatleri arasında çalışacaklardır. Belirtilen saatler dışında çalışmak yasaktır. 
Çalışanlar hakkında idari işlem uygulanarak faaliyetlerine son verilecektir. 
MADDE 521-Hurda ve atık malzeme toplama izni verilen şahıslar, malzeme toplamak amacıyla 
çöp konteynırları içerisinden malzeme almak amacıyla çöpleri dağıtması, çevre kirliliğine sebep 
olması yasaktır. 
MADDE 522- Seyyar Hurdacılık İzin Belgesi düzenlen araçlara Zabıta Müdürlüğü tarafından 
ücretsiz numaralandırma yapılacak ve araçların herkes tarafından görebilecek yerlerine bu 
numaralar asılacaktır. Verilen numaralar deforme olduğunda Zabıta Müdürlüğüne gelerek yenisi 
takılacaktır. Numara bulunmayan araçlar hakkında idari işlem uygulanacaktır. 
MADDE 523-Yerleşim alanları içinde el arabası, at arabası, çek çek araba, motosiklet arkasına 
bağlanan römork benzeri araba, üç (3) tekerlekli elektrikli araba, çuval vs. ile hurda, kağıt ve geri 
dönüşüm malzemesi toplamak, depolamak ve ticaretini yapmak yasaktır.  
MADDE 524-Hakkında 3 (üç) kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun faaliyetine son verilecek 
ve bir daha izin verilmeyecektir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 
ADI GEÇMEYEN YERLER, CEZAİ HÜKÜMLER VE UYGULAMA 
 
ADI GEÇMEYEN YERLER: 
MADDE 525-Yenilecek, içilecek şeylerle bunlar ile münasebeti olan ürünleri imal etmek, satmak, 
nakil ve dağıtımını yapmakla iştigal edip de adı bu fasılda açıkça geçmemiş olan iş yerleri, bu 
yönetmeliğin (talimatnamenin) müşterek hükümlerine tabi oldukları gibi mahiyetleri itibarı ile 
yönetmelikte (talimatnamede) bahsi geçen yerlerden en çok benzerlerinin hususi şartlarına da 
uymaya mecburdurlar. 
MADDE 526-Bu Yönetmelikte zikredilmeyen iş kolları yönetmeliğin genel esaslarına tabidirler. 
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CEZAİ HÜKÜMLER  
MADDE 527-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13. maddesine göre: “Belediye sınırları içinde 
oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine 
ve duyurularına uymakla yükümlüdür.    
MADDE 528- Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasakların idari para cezaları, ilgili yasalarda 
belirtilen miktar kadar uygulanır.  
MADDE 529- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili özel mevzuatında yer alan 
hükümler uygulanır.  
MADDE 530-Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezasına rağmen, emre aykırı 
davranışın devam etmesi durumunda, 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1’inci 
maddesine göre, “Yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.” amir hükmünden hareketle 
yasaklanan faaliyetin men cezası ancak iş yerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden 
ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından, Belediye Encümeni kararıyla ve 
süresini de Belediye Encümeni’nin belirleyeceği iş yeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası 
verilir.  
MADDE 531-Kamu mallarına zarar verenlerin, verdikleri zararın bedeli, Belediye Encümeni 
kararıyla 6183 sayılı Kanuna göre zarar verenden tahsil edilir. Ayrıca 1608 sayılı Kanun’un 5728 
sayılı Kanun’la değişik 1’inci maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.  
MADDE 532- Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Bergama Belediyesinin sorumluluğu 
ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir.  
MADDE 533- Bu yönetmelik hükümlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi 
halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.  
MADDE 534- İşlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayanlara, 15 yaşından 
küçüklere ve davranış yeteneği önemli ölçüde azalmış kişilere, bu yönetmelikteki cezai işlemler 
uygulanmaz. 
MADDE 535-Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını, 
başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananların; 1608 sayılı Kanunun, 5728 sayılı 
kanunla değişik 1. maddesine göre; Belediye Encümeni kararıyla idarî para cezası ile birlikte, söz 
konusu, tahsis hakkı iptal edilir. 
MADDE 536-Belediyeye ait, kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, Belediye 
Encümeni kararıyla 6183 sayılı “Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna” göre, zarar 
verenden tahsil edilerek bununla birlikte; 1608 sayılı yasanın, 5728 sayılı Kanunla değişik 1’inci 
maddesine göre, Belediye Encümeni kararı ile idarî para cezası verilir. 
 
UYGULAMA 
MADDE 537- Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında 1608 sayılı 
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkında Muaddil Kanunun 1. (5326 Sayılı 
Kabahatler Kanununun 32.Maddesi kapsamında) ve 2. maddesince Belediye Encümeni kararı ile 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33,36,37,38,41 ve 42. maddelerince ise Belediye Zabıta 
görevlileri tarafından cezai işlem yapılır.  
MADDE 538- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 83. maddesi, aynı Kanunun 15,18 ve 34. 
maddesi,1608 sayılı yasanın 1 ve 2. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 
32,33,36,37,38,41 ve 42.maddeleri ve diğer yasaların ilgili maddelerinde belirtilen parasal miktarlar 
her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre 
artırılır. Ceza uygulamasında, yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen miktarlardan 1 
TL’nin altındaki küsuratlar atılır.  
MADDE 539- Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi 
Zabıtaca yapılacaktır. Kabahatler Kanunu’nda verilen süre ve imtiyazlar sonunda gereğini 
yapmayan şahısların evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir. Bu birim tarafından gerekli 
iş ve işlemler yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre şahıstan tahsil edilir.  
MADDE 540- Belediye Encümen kararı ile verilen para cezası ve Zabıta görevlileri tarafından 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33 (dilencilik),36 (gürültü),37 (rahatsız etme),38 (işgal),41 
(çevreyi kirletme) ve 42 (afiş asma) maddeleri gereğince tanzim edilen İdari Yaptırım Karar 
Tutanağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödenmesi halinde, cezanın 3 /4’ü 
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“TAHSİLÂT MAKBUZU” karşılığında tahsil edilerek makbuz karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
yatırılır. 
MADDE 541- Ancak Zabıtaca tanzim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile verilen para 
cezasına ilgilinin rıza göstermemesi halinde İdari Yaptırım Karar Tutanağı, prosedüre uygun 
şekilde 15 gün bekletilir verilen imtiyazların bu sürede kullanılmaması sonucunda, idari yaptırım 
kararı kesinleşmiş olacağından ilgilinin evrakları, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek bu 
birim tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.  
MADDE 542- Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince 
verilecek sanat ve ticaretten men kararlarının uygulamasında, 
a) Hazırlık: Karar, ilgiliye tebliğ edilir. İş yeri sahibine iş yerinde bulunan bozulabilecek mallar, 
zaruri ve şahsi eşyaları alınması ve iş yerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek iş yeri 
sahibinin kapatma işleminde hazır bulunması istenir.  
b) Uygulama: İş yeri sahibi tarafından yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler 
alınır. Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla temas kesilir. İş yerinin dışa açılan bütün kapıları 
mühürlenir. Kapatma tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme yapıldığı, kapatmanın 
tarih ve saati belirtilerek imza altına alınır. İmzadan kaçınması halinde durum tutanakta belirtilerek 
imza altına alınır.  
c) İhlal: Belediye Encümen kararı ile sanat ve ticaretten menedilen iş yeri, kararda belirtilen 
süreden önce mühür bozularak açıldığı takdirde, “Mühür Fekki Tutanağı” tutularak Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. İş yeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda 
“Mühür Kaldırma Tutanağı” tanzim edilerek iş yeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.  
ç) Mahkeme Kararları: Yetkili mahkemeler tarafından Belediye Encümeninin verdiği kararlar için 
yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatma işlemi iptal edilir. 
Mahkeme kararının haricinde kapatma işlemi durdurulmaz.  
MADDE 543- Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince 
verilecek cezalarda faaliyetten başka men’in mümkün olmadığı tespiti yapılan izinsiz satış yapan 
seyyar satıcıların faaliyetlilerinin uygulanan idari para cezasının otuz (30) gün içerisinde 
ödenmesine müteakip teslim edilmek üzere, muhafaza altına alınması işlemleri yapılacaktır.      
MADDE 544-Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının 
denetimini Bergama Belediye Zabıtası yapar. 
SON HÜKÜMLER YÜKÜMLÜLÜK:  
MADDE 545- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde 
oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine 
ve duyurularına uymakla yükümlüdür. Hüküm bulunmayan haller dışında zabıt ve onayı gerektiren 
olaylarda bütün idari cezaları vermeye ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir.  
MADDE 546- İş bu Bergama Belediye Zabıtası Emir ve Yasaklar Yönetmeliği hükümleri içerisinde 
belirtilmeyen ancak, başka bir kanunda verilecek ceza belirtilmemişse zaman içerisinde değişen 
şartlara karşı çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve 
Genelgeler doğrultusunda ayrıca yeni bir karara gerek kalmadan bu madde içerisinde (İlçede 
esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için belediye yasağı olarak tutanakla belirtilen suç) 
uygulamaya geçilir. (5728 sayılı kanunla değişik, 1608 sayılı kanunun 1. maddesinde ayrıca “Bu 
madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.” hükmü 
getirildiğinden, buna göre; Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için 
başka bir kanunda verilecek ceza belirtilmemişse söz konusu bu madde hükümleri uygulanır. 
Ancak Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından yasaklanan faaliyet için başka bir kanunda bir 
ceza öngörülmüş ise sözü edilen bu madde hükümleri uygulanamaz.) 

YÜRÜRLÜK:  
MADDE 547- Bu yönetmelik hükümleri Bergama Belediye Meclisinin kabulünden sonra yürürlüğe 
girer.  
 
YÜRÜTME:  
MADDE 548- Bu yönetmeliğin yürütülmesine Bergama Belediye Başkanı yetkilidir. 


