VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak
Amaç
Madde 1- (1)Bu yönetmelik belde sakinlerinin esenliğinin, huzurunun ,sağlık ve
düzenin sağlanmasında ve korunmasında mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli
kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (1)Bu yönetmelik, Vezirköprü belediyesi yetki sınırları içerisindeki kent
halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve
belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları ile herhangi bir
müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- 1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
3) 3194 Sayılı İmar Kanunu,
4) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
5) 2872 Sayılı Çevre Kanunu,
6) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
7) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki
Kanun,
8 ) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
9) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,
10) 5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
11) 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
12) Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Günlük Yaşam İle İlgili Hükümler:
Madde 4- (1)Genel hayat ile ilgili kurallar.
a) Yerleşim alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat,
tadilat, inşaat işlerini sabah saat 10:00 dan önce, yapmak, (İlgili belediyesinden izinli olanlar
hariç)
b) İtfaiye yangın musluklarından her ne surette olursa olsun amacı dışında su almak,
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c) Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek ,tiksindirecek, çöp, sakatat,
yaş deri, ve benzerleri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların
yerlere dökülmesine sebep olmak,
ç) Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve konulması uygun olan alanlarda sigara
ve benzerlerini içmenin yasak olduğunu belirten ve herkes tarafından kolayca görülebilecek
yerde SİGARA İÇMEK YASAKTIR levhası asmamak,
d) Umumi çeşmelerden, çeşitli şekilde inşaatına veya cadde ve sokak temizliği için su
almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek , bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak,
e) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani
olacak tedbir almamak,
f) Parklara ve bahçelere çeşitli atıkların atılması yanında buralarda satılması ve
yenilmesi yasak olarak belirlenmiş, kabuklu çerez yiyerek atıkları ile çevrenin kirletilmesine
sebep olmak,
g) Karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin muhtelif yerlerinde biriken
ve tehlike arz eden karları temizlememek, dam, teras ve balkonlarda biriken karları tedbirsiz
olarak yol ve kaldırımlara atarak yaya ve araç trafiğini engellemek,
h) Her ne surette olursa olsun yerleri kirletmek,
ı)Cadde ve bulvarlarda her türlü hafriyatın taşınması esnasında gerekli önlemleri
almadan(branda çekmeden) yola çıkmak , cadde ve sokakları hafriyat artıkları ile kirletmek,
i)Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara
atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal
bağlantısı yapmak
j)İzin almadan kamuya açık alanlarda , genel taşıt araçlarında çalgı çalmak ve satış
yapmak,
k) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek eşya sermek, dökmek ve kurutmak,
l) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet
yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran ve
benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek,
m) Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek,
lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı
rahatsız etmek,
n) Binalara ait yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, yağmur suyu borularını
varsa yağmur suyu kanallarına bağlatmamak,
o) Binek ve koşum için bulundurulan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek,
ö)Yollara paspas ve benzeri şeyler koymak,
p) Cadde ve kaldırımlar üzerinde motorlu ve motorsuz araç yıkamak,
r) İşyerlerinde, içinde plastik çöp torbası bulunan kapaklı çöp kovası bulundurmamak,
s) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine
girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip
toplamamak ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürmemek,
ş) Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen;

2

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
1) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar Çimento, kireç, kereste,
demir malzeme ve artıkları,
2) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları,
3) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları,
4) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,
5) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve
bahçesi atıkları,
6) Atık pil ve akümülatörler gibi maddeleri,
Atmak.
t) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak, (cam
bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve
diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi)
u) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik
ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirleri almamak,
ü) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerleri boyandığı zaman gelip
geçenlerin üzerinin kirlenmemesi için gerekli koruyucu tedbirleri almamak,
v) Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip
geçenlerin üstlerini kirletmek,
y) Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan çamurlu ve kirli suları
yollara ve yaya kaldırımlara akıtmak (zaruri hallerde boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına
hortum vasıtasıyla akıtılabilir),
z) İşyeri ve binalardan baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak,
a.a) Cami ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avlularına , anıt etrafına , köprü,
iskele, istasyon, park ,yeşil alanlara küfe, arkalık, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri
bırakmak suretiyle buraların düzenini bozmak, buralarda yatmak,
b.b) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı,kilim ve benzeri
şeyler yıkamak,
c.c)Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal
maddeler satan işyerlerinden, izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen
ölçülerden fazla madde bulundurmak,
ç.ç) Her türlü belediye malına zarar vermek, belediyece konulmuş sokak levhaları kapı
numaraları ile durak tabelalarına hasar vermek, sökmek,
d.d)Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı
tiksindirecek davranışlarda bulunmak,
e.e)Yasak olarak belirlenmiş alanlarda içki içmek,
f.f) Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top
oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve
korkuluklarına ilan asmak ve yapıştırmak , delici ve kesici aletlerle zarar vermek,
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g.g) Umumi süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umumi parklardaki anıt, eser ve
müştemilatına zarar vermek,
h.h) Cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında mangal yakmak,
ı.ı) Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri sahip ve çalışanlarının
müşterilerine saygılı davranmamaları,
i.i) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş
yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek,
j.j) İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu,
inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurmamak,
k.k) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente
olarak hasır, çuval, bez gibi görünüşleri çirkin gereçleri asmak, takmak,
l.l) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile
kapatıp muhafaza altına almamak,
m.m) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak,
n.n) Dükkanların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel gibi şeylerle
bulunduğu faaliyetle ilgili ürün asarak teşhirde bulunmak,
o.o) Caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde odun ,kömür ve benzeri yakacak
maddelerinin trafik güvenliğini aksatacak şekilde bekletilmesi,
ö.ö) İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında bozdukları ve kirlettikleri yol ve kaldırımları
iş bitiminde temizlememeleri ve onarmamaları,
p.p) İnşaat alanı dışına cadde ve sokaklara izin almadan izin alınsa bile gerekli güvenlik
tedbirlerini almadan kum, çakıl dökmek ve bekletmek,
r.r) Yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek,
tekerlekli patenle veya buz pateni ile kaymak, oyuncak tüfekle atış talimi yapmak,
s.s) Meydan ,cadde ve sokaklardan her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında lüzumlu
emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi
belirtmemek,
ş.ş) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha afiş ve benzerlerini sağlam bir
şekilde asmamak,
t.t) Şehrin içindeki arsa ve arazilerde bulunması halinde sarnıç, kuyu, mahzen gibi
çukurların üstünün emlakın sahipleri tarafından açık bırakılması etrafının çevrilmemesi ve
gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması,
u.u) Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulmaması, buralara görüntü
kirliliği oluşturacak her türlü eşya ve benzeri şeyleri atmak veya biriktirmek,
ü.ü) Cadde ve sokaklarda yaya ve araç geçişine engel olacak şekilde fiziki engel ve
(zincir çekmek ,demir kazık veya beton bloklar koymak) park yasağı levhası gibi benzerlerini
koymak,
v.v) Park ve bahçelerde bulunan şehir mobilyalarına ve oturma gruplarına zarar
vermek buralarda yatmak,
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y.y) Cadde , sokak ve meydanlarda ne surette olursa olsun katı veya sıvı yakıtlar
yakmak,
z.z) Her ne surette olursa olsun, yetkili organların kararı uyarınca kamuya ait alanlara
araç park etmek,
Yasaktır.
Evcil-Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Hükümler:
Madde 5- (1)Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili uyulması gerekli kurallar.
a) Belediyelerce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılamaz ve
hayvan beslenemez,
b)Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara başıboş
bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, bu hayvanların
hacetlerini umuma mahsus yerlerde gidermelerine fırsat vermek,
c) Belediyeden izin almadan, Menşe Şahadetnamesi( hayvan sağlık belgesi) ve Hayvan
Sağlık Raporunu ibraz etmeden hayvanlar şehre sokulamaz , bunlar şehrin içinde bir yerden
bir yere götürülemez,
ç)Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işleri süresi içinde yapılmamış,
tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde
tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirilemez, bu gibi hayvanlar serbest, başı
boş bırakılamaz,
d)Veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanlar evde yada
bahçede beslenemez,
e) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz,
umuma mahsus yerlere atılamaz veya gömülemez,
f) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili Belediye
müdürlüklerine haber vermemek ve bu hayvanlar için Hayvan Sağlık ve Zabıtası hükümlerine
göre işlem yaptırmamak,
Yasaktır.
İlan Reklam İle İlgili Hükümler:
Madde 6- (1)İlan Reklam ve Tanıtım faaliyetleri ile ilgili kurallar;
a) Vezirköprü Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım
Komisyonunun kararlarına aykırı olarak ilan reklâm unsuru koymak,
b) Yetkili Belediyesinin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım
amaçlı stand kurmak,
c)Belediyece belirlenmiş yerler dışında her türlü reklam bezleri ve benzerlerini asmak,
ç) Yetkili belediyesinden izin almadan işyerleri ve işletmelere ait tanıtım ve ilan için binanın
ön yüzüne yapışık durumda bulunan bez afişlerin asılması,
d) Yetkili belediyesinden izin alınmadan bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılması,
e) Belediyece yayınlanmış olan İlan, Reklâm ve Tanıtım Yönetmeliğine aykırı hareket
edilmesi,
Yasaktır.
Gezici ve Sabit Satıcılar İle İlgili Hükümler;
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Madde 7- (1)Gezici ve sabit satıcıların uyacağı kurallar;
a) Belediyece izin verilmeyen yerlerde sabit ve gezici satıcılık yapılamaz,
b)Belediyeden izinli olan sabit veya seyyar satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği
kıyafeti giymek zorundadır. Satıcıların giydikleri iş elbiseleri ile el ve yüzleri temiz olacaktır.
Ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır,
c) Simit türü benzeri unlu mamüllerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartları
taşıyan araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar mutlaka camekanla kapalı
olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Simit türü ürünlerin ,yapım
yerinin ismi ile adresi yazılı etiketlerinin üzerlerinde bulundurulması zorunludur,
d)Yazılı izin belgesi sahibi dışında birisi tarafından işletilen tezgâhın izin belgesi derhal
iptal edilir,
e)Ekmek ve ekmek çeşitleri; fırın, market, bakkal ve benzeri yerlerde kapalı camekanlarda
satışa sunulacaktır. Bunun dışında seyyar olarak ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışını yapmak,
f)Gezici satıcıların açık ve ambalajsız olarak bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları,
Yasaktır.
Mezarlıklar İle İlgili Hükümler:
Madde 8- (1)Mezarlıklar ile ilgili kurallar;
a) Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını yasakladığı fiilleri mezarlıklarda
yapmak,
b)Belediyelerin belirlediği mezarlık alanları haricindeki yerlere ölüleri defnedenler,
ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verenler 5237 sayılı ceza kanununun 153. ve 196.
maddelerine göre cezalandırılır. Ölülerin mezara defni ile mezardan çıkarılması ve nakli
hususunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerini uygulamamak,
c)Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık ve benzeri engellere çıkmak ve tırmanmak,
mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi
koparmak, sökmek mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek,
mevcut yollar haricînde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzurlarını bozmak ve
ölülere karşı saygısızlık sayılacak hareketlerde bulunmak,
ç) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocuklar ile,
beraberinde hayvan getirerek mezarlık içine girilmesi,
d) Belediye izni olmaksızın mezarlıklarda her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya
yaptırmak,
e)Belediye izni olmadan mezarlıklarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek
para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak,
f) Belediyeden izin almadan mezarlık içersinde toprak ve çiçek satışı yapmak, ücret
karşılığı mezar üzerlerinde düzenleme yapmak,
Yasaktır.
İKİNCİ KISIM
Ticari Faaliyetlerle İlgili Emir ve Kurallar
BİRİNCİ BÖLÜM
Ulaşım ve Trafik
Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Hükümler
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Madde 9- (1)Şehriçi trafik ve toplu taşıma araçları ile ilgili kurallar;
a) Genel toplu taşım araçlarına , giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını
rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girilmesi ,
b) Toplu taşıma araçlarında, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak, ayak dayamak,
ayakkabıları çıkarmak ,
c) Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak,
ç)Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak,
şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak,
d) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak ,
e) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ile ilgili aldığı kararlara uymamak,
f) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu veya
motorsuz araçlar ile durmak, park etmek yada bekleme yapmak ,
g) Belediye tarafından girilmesi yasaklanan yerlere bisiklet, motosiklet, elle ve
hayvanlar tarafından çekilen araçların girmesi,
h)Yanıcı ,parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçların,sokak
aralarında, halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli bekleme yapmaları ve araçlarını park
etmeleri,
ı) Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma ,yükleme ,boşaltma ve tamiri sırasında yerlerin ve
etrafın kirletilmesi,
i) UKOME kararı ile park etmenin yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu veya
motorsuz araçlarla park etmek ,
j) Belediye çalışmaları sırasında çalışma alanı içersine uyarılara rağmen çalışmalara mani
olacak şekilde aracını park etmek, ,alınan güvenlik önlemlerine zarar vermek,
Yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Daimi ve Geçici İşler
Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İle İlgili Hükümler:
Madde 10 (1) Daimi ve Geçici Pazar yerleri ile ilgili kurallar;
a)Daimi ve Geçici Pazar yerleri trafik açısından UKOME’nin uygun görüşü alınarak
düzenlenir,
b) Daimi ve geçici Pazar yeri kurulması ve kaldırılmasına ilgili İlçe Belediye Meclisi
karar verir,
c)Pazar yerlerinde nizam ve intizam İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına bağlı
Belediye Zabıtasınca temin edilir. Daimi ve geçici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak esnafın
ilgili Belediye Başkanlıklarınca tanzim edilen belgelerini almaları zorunludur,
ç) İlgili belediyelerce pazar esnafı için konulan ilave emir ve yasaklara pazar esnafı
uymak zorundadır,
d) Daimi ve geçici işlerde hileli satış yapmak,
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e)Pazarcıların ilgili belediyesince pazar yeri olarak gösterilen mahallerin sınırlarını
aşmaları,
f) Pazarcı esnafı Ölçü ve Ayarlar Kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmak
zorundadır.El kantarı kullanmaları,
g) Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları, mesken, apartman ve
dükkan gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamaları,
h) Pazar yerlerinin orta yeri halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe
geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerlerinin araba ve işporta ile
satış yapanlar tarafından ne surette olursa olsun kapatılması,
ı)Pazar yerlerinde ilgili belediyesince belirlenen saatler arasında faaliyette bulunacaktır.
Pazarın kurulmasından bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün
akşamı ortalık karardıktan sonra burada kalarak satışa devam etmek,
i) Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenen her türlü gıda(simit ,pasta
,tatlı,börek ve benzeri) maddelerin açıkta satılması,
k) Kavun, karpuz ve narinciye sergileri kurulması gayesiyle Belediye Başkanlıklarından
izin almak zorunludur. İzinler mevsimlik olarak geçerli olup, izin belgesinde yazılı ürünler
dışında satış yapmak,
l)Şehir içersinde ve meskun mahallerde, boş arsalarda odun kömür ,kum ,çakıl ve hurda
malzeme depoları açılamaz ve satış yapılamaz.Ancak ilgili belediyelerce gösterilen depolarda
satış yapılır. Odun ve kömürleri depoladıkları alana ait ruhsatlarında gösterilen miktarlardan
fazla yakacak malzemesi bulundurmak,
m)Odun, Kömür, Kum, Çakıl ve hurda malzeme depolarında yangın raporu doğrultusunda
gerekli yangın söndürme malzemesi bulundurmamak,
n)Kömür satış yerlerinde belirlenen standartlara uygun torbalarda kömür satılacaktır.
Poşetlenmiş halde kömür bulundurulması ve satılması,
o)Kömür satışı yapılan işyerinde dökme kömür ve odun bulundurulması ve satılması
(Çuval içersinde bulunan tutuşturucu hariç)
Yasaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerlerinin Uyması Gerekli Kurallar
Genel Hükümler
Madde 11- (1)Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile burada çalışan kişiler aşağıda
yer alan genel hükümlere uymak zorundadırlar,
a) İşyeri temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır. Temizlik ,sıhhi ve fenni usullerle toz
kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır,
b) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli
tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantılar
bulunacaktır,
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c) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin
güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır,
ç) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu
işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen
tedbirlerin alınmış olması yanında 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde de gerekli
yangın söndürme tertibatı ve aleti bulundurulacaktır,
d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış
yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapılardan olacak ve yangına karşı ayrıca
tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir,
e) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde
şehir şebekesine bağlı su kullanılacaktır. Bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık
kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır,
f) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat, vergi
levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, pazar günleri açık kalıyor ise pazar günü
çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu ve benzeri izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür
bir yerinde asılıyor olması zorunludur,
g) Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan
personelin mutlaka sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır
bulundurulacaktır. Altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacak ve muayene
cüzdanlarına işlenecektir,
h) İşyerinde çalışan elemanların elleri ,yüzleri , kıyafetleri temiz ve tertipli olacaktır,
ı) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacaktır,
tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere tuvalet levhası asılmış olacaktır,
i)Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında başka bir işle uğraşılması,
Yasaktır.
Özel Hükümler
Madde 12- (1)Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki özel
hükümler uygulanır.
a) Hafta tatili kanunundan istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine müracaat
ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri belediye
zabıtaları tarafından kapatılır ve haklarında 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre idari para
cezası uygulanır,
b) İşyerleri, belediyelerin belirlemiş olduğu açma-kapama saatlerine uymak
zorundadır,
c) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine
göre zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.
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d) Denetleme veya kontrol edilen işyeri Belediye Zabıtalarınca istenilen evrakları
göstermekler mükelleftir, aksi taktirde 5326 sayılı kanunun 32. Maddesine göre İdari Yaptırım
Karar Tutanağı düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Madde 13- (1)Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının
denetimini belediye zabıtaları yapar,
(2)Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırılığın ticari faaliyet çerçevesinde
olması halinde, işyeri ilgilileri hakkında 5326 Sayılı Kanun gereği Kabahatler Kanununa göre
işlem yapılır.
(3)Bu yönetmelikte belirtilen kurallara aykırılığın ticari faaliyet haricinde olması
halinde ise ilgililer hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin birinci
fıkrasına göre işlem yapılır,
Madde 14- (1)Umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerinden;
a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, (İşyerleri yetkilileri, belediyece tayin
edilmiş olan açma ve kapama saatlerine uymak zorundadır.Müessese sahipleri ve işçiler,
işyerlerinin düzenlenmesi ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren kapıları kapamak
ve kapalı tabelasını asmak suretiyle iş yerinde kalabilirler)
(Kişilerin tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan
otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar,
birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane;
kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka
geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının
içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler, sabit veya
seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, kişilerin tek veya
toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması halinde bu yerlerde umuma açık
istirahat ve eğlence yeri sayılır ve bu işyerlerinin açma kapama saatlerine uymamaları halinde
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı Kanun ile değişik 6. maddesi
hükmüne göre işlem yapılır.)
c) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı
umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükleri çalıştıran,
d) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan
benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin
girmesine izin verenler,
e) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,
(2)İş yerinin işletmecilerine 500,- ( beş yüz ) YTL ile 1000,- ( bin ) YTL. arasında
idarî para cezası verilir,
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(3)Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde Belediye
Encümeni, belediye sınırları dışında İl Daimi Encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para
cezalarına ait kararlar ilgililerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde İdare Mahkemesine itiraz
edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen
Mahkeme kararı kesindir. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur,
(4)Bu bölümde belirtilen fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para
cezası bir kat artırılarak uygulanır.
Madde 15- (1)Mal ve hizmet sunan işyerlerinde, işletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili
hizmet, ürün ve mamullerin fiyat tarifelerinin müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri yerde asılı
olması zorunludur,
(2)Bu madde hükmüne aykırı hareket eden işyeri ilgilileri hakkında 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 12. maddesine istinaden, yine aynı Kanunun
25. maddesinde yer alan cezai işlemin uygulanabilmesi için belediye zabıtaları bir tutanak
tutarlar ve karar alınmak üzere bu tutanağı o yerin en büyük mülki amirine gönderirler.
Madde 16- (1)Beldede ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenerek bir gün içinde geri alınmayan gıda
maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara dağıtılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 17- (1)İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve
davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte
belirtilen cezai yaptırımlar uygulanmaz, ancak işyerlerinde bu durumda olanları çalıştıranlara
bu kişilerin işlediği suçlarla ilgili cezalar uygulanır.
Madde 18- (1)Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuatlarında
yer alan hükümler uygulanır.
Madde 19- (1) Bu yönetmeliğin konunun ilgili mevzuatında yer alan hükümlerine
aykırılıkları görülen hükümleri uygulanmaz.
Madde 20- (1)Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında; Büyükşehir
Belediyesinin sorumluluğu, Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan, işletilen yerler,
ruhsatlandırılan işyerleri ve bakım ve onarımından sorumlu olduğu ana arter yerler ve diğer
mevzuat ile sorumluluğuna verilen alanlar ile sınırlıdır.
Madde 21- (1)İlçe ve ilk kademe belediyeleri bu yönetmeliğin içerdiği hükümleri
kendi belediye meclislerinde kabul etmek şartı ile uygulayabilecekleri gibi, yeni
düzenlemeler yaparak kendi yönetmeliklerini hazırlayabilirler.Hazırlanacak yönetmelikler
bu yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Uygulama
Uygulamaya İlişkin Hususlar
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Madde 22(1) Cezaların uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:
a) Kişi hakkında uygulanan ceza kararnameleri her ne surette olursa olsun bir
suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır,
b) İdari Yaptırım Karar Tutanağı mahallinde görme sonucu tanzim edilir,
c) İdari Yaptırım Karar Tutanağında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine
açıkça yazılır,
d) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması
halinde, suçu işleyenin durumu dikkate alınarak işlem yapılır,
e) Ceza Tutanakları 32. Maddeden yazılır ise en geç üç gün içinde Belediye
Encümenine sevk edilir,
f) Bayram ve genel tatil günlerinde mesainin başlangıç günü dikkate alınır.
(2) Alınan kararların uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:
a) Bu yönetmelik kapsamında bulunan suçlardan dolayı verilecek Sanat ve
Ticaretten men kararlarının uygulanmasında, karar ilgiliye tebliğ edilerek;
bozulabilecek malların zaruri ve şahsi eşyalarının alınması, işyerinin hazırlanması
için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma, işleminde hazır bulunması
istenir.
b) Verilen 24 saatlik sürenin dolması ile kapatma işleminde;
1)Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır,
2)Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir,
3)İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir,
4)Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalanır,
5)İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek imza altına
alınır,
Yukarıda yer alan yaptırımlar uygulanır.
c) Encümen kararı ile Sanat ve Ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen
süreden önce açılırsa mühür fekki tutanağı tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur, işyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolması durumunda
Mühür Kaldırma Tutanağı tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine teslim
edilir.
d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerince ruhsatsız
faaliyet sonucu iş yerinin faaliyetten men edilmesi işlemlerinde Encümen kararlarında
yönetmeliğin ilgili hükmü belirtilir.
Madde 23-(1)Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;
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a) Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,
b) Alınan yazılı yada sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında memur
tarafından kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tesbiti
veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,
c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tesbit
edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma
sonucunda ilgilisi bulunduğunda,
ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin
(varsa delilleri ile birlikte) kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde,
belediye zabıtaları tarafından ceza uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 25- (1)Bu yönetmelik Belediye Meclisi Kararıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- (1)Bu yönetmelik hükümlerini Vezirköprü Belediye Başkanı yürütür.
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