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BİRİNCİ BÖLÜM **************  
 
MADDE  1- Bu Belediye Emir Ve Yasakları Uygulama Yönergesinin amacı ilçenin düzen ve 
esenliğini sağlamaktır 
MADDE  2- Bu Yönerge 20 / 05 / 1930 tarih ve 1498 sayılı R.G. de yayınlanan 1608 sayılı 
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bazı maddelerini Muadil Kanunun  1 ve 2. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Umumi ve Umuma açık yerlerinde temizlik ile ilgili aşağıdaki Belediye Emir ve yasakları 
Yapmak yasaktır. 
 
MADDE 3- Her ne suretle olursa olsun bu yerleri kirletmek. 
MADDE 4-Halkı iğrendirecek ve tiksindirecek fiil ve hareketlerde bulunmak yerlere tükürmemek, 
sigara izmariti atmak, sümkürmek, bina duvarlarına arsalara ve sokaklara kirletmek 
MADDE 5- Çöp süprüntü kâğıt meyve artıkları yemiş kabukları vs. atmak ve dökmek 
MADDE 6- Fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre vs. sermek dökmek ve 
kurutmak. 
MADDE 7- Binaların abidelerin camilerin yüzlerini kamu yararına tahsis edilmiş araç ve gereçleri 
tebeşir yağlı boya katran vs. ile karalamak yazı yazmak şekil çizmek ve her ne suretle olursa 
olsun kirletmek. 
MADDE 8-Kirli yağlı ve pis kıyafetle, ellerinde gelip geçenleri ve etrafına kirletecek, lekeleyecek, 
iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girmek  
MADDE 9- Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, çöp atmak, hayvan ve eşya yıkamak, sebil ve 
havuzlarda hayvan sulamak   
MADDE 10- Sokaklarda biriken su ve çamura basarak veya vasıtayı hızlı sürerek etrafından 
geçenleri üstünü kirletmek hareket halindeki araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, izmarit vb. atmak 
MADDE 11- Yollara pas pas atmak 
MADDE 12- Her Çeşit eşya ve malzemenin, nakil tahvil ve tahliyesi sırasında yerleri ve etrafı 
kirletmek, yol ve kaldırımları zarar vermek   
MADDE 13- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını mani 
olacak tedbirler almamak  
MADDE 14- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku 
neşreden maddeler atmak ve dökmek ve Kanalizasyon hatlarını kırmak ilave hat çekmek    
MADDE 15- Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen(Her türlü inşaat 
atıkları taş, tuğla, molozlar çimento ve kireç vb. kereste ve demir malzemeler ve atıklar, bilumum 
imalathane ve fabrika atıkları, tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, budanan, kesilen 
ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe sebze ve meyve bahçe atıkları, kalorifer kül ve 
cürufları )  madde ve malzemeler koymak, belediyenin belirleyeceği çöp toplama saatleri dışında 
cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak ve bırakmak    
MADDE 16- Umumi tuvaletlerde temizlik şartlarına dikkat edilmesi, sıvı sabun, kâğıt havlu ve 
kolonya bulundurulması zorunludur. 
MADDE 17- Cadde, Sokak, Meydan, Konut, İşyeri, İnşaat, Park ve bahçelerde başkalarının 
huzur ve sükûnu bozacak davranışlarda bulunmak, yangına sebep verici ateş yakmak yasaktır. 
 
Umumi ve Umuma açık yerlerde nizam ve intizamı bozan Belediye Emir ve Yasaklarını 
yapmak yasaktır. 
 



MADDE 18- Cadde, sokak, tretuvarları her ne suretle olursa olsun işgal etmek 
MADDE 19- Belediyeden izin almadan eğlenme ve diğer amaçlarla yapılan toplantılar için 
cadde, sokak, yaya kaldırımı ve meydanları yaya trafiğine ve araç trafiğine kapatmak yasaktır. 
MADDE 20- Cami avluları, abidelerin etrafı, şehrin özel yerlerinde köprü, cadde, sokak, tretuvar, 
istasyon vs. gibi halkın gelip geçtiği yerlerde (oturma mahallerinin haricinde) oturmak, yatmak, 
torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla bırakmak vs. buraların intizamını bozmak. 
MADDE 21- Gişe önlerinde duraklarda sıraya riayet etmeyip öne geçmek, itişip kakışmak ve 
sırayı bozmak. 
MADDE 22- Ana Cadde ve sokaklarda fıçı, bidon, tekerlek, çember vs. yuvarlamak. 
MADDE 23- Halkın çok kalabalık bulunduğu yerlerden büyük parça eşyalarla geçmek suretiyle 
halkı rahatsız etmek yasaktır 
MADDE 24- Evinde beslemiş olduğu evcil hayvanların (Güvercin, Köpek, Kedi vb.) beslenmesi 
esnasında başkalarına rahatsızlık vermesi, Kümes, ahır, ağıl hayvanlarını cadde ve sokaklara 
bırakmak, park bahçe arsa cami avlusu gibi yerlerde otlatmak ana cadde ve meydanlardan 
geçirmek  
MADDE 25- Pitbull Terrier, Japanese Tosa vb. tehlike arz eden hayvanları üretmek, satışını ve 
reklâmını yapmak, takas etmek, sergilemek, halkın toplu olarak bulundu yerlerde gezdirmek  
MADDE 26- Sahipli hayvanların cadde, sokak, park ve bahçelerde dolaştırılırken tasma 
takılmaması, başıboş bırakılmaması, gelip geçenlere zarar vermemesi için gerekli ağızlıkların 
takılması ve çevreyi kirletmemesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 
MADDE 27- İnşaat ve tamirata ait tuğla, taş, toprak, kireç, kum, çimento, tahta, demir, varil, 
kürek vs. gibi inşaat malzemesinin cadde, sokak, tretuar üzerinde ( Müsaade ile işgalliye ödenen 
sahanın dışında) bırakmak. 
MADDE 28- Yeşil alanlarda Çimlere ve çiçeklere basmak, oturmak, yatmak, ağaçlara ve 
fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu 
hareketleri hayvanlara yaptırmak. Hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak 
kurmak, çivi çakmak isim ve yazı yazmak, şekil çizmek tahrip etmek yasaktır. 
MADDE  29- Kamyon garajı harici ağır tonajlı araçların şehir içerine park edilmesi yasaktır. 
MADDE 30- Ağır tonajlı araç kullanan şahısların İlçe Trafik Komisyonu ve Belediye Meclis 
Kararlarına uyması zorunludur.  
MADDE 31- Belediyece konulmuş olan her nevi sokak levhaları, Trafik levhaları, kapı 
numaralarına, duraklara ve tabelalarına, çeşme musluklarını, Çöp kutularını, sabit ve müteharrik 
(Hareketli)  alet, edevat,  vasıta ve tesisleri bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek. 
Elektrik şebekesine (direk, tel, broçal, armatür, duy, ampul vs.) zarar vermek  
MADDE  32-  Belediyenin taşınır taşınmaz menkul ve gayrimenkullerini – araç ve eşyalarını 
tahrip etmek ve zarar vermek yasaktır. 
( Ayrıca hasar ve zarar tespiti yapılarak, hasar ve zarar bedeli tahsil edilir. 
MADDE 33- Belediyece tayin ve tespit edilen yerler haricinde, bilhassa resmi dairelerde tarihi 
değerleri olan binalara cami, sebil, çeşme, trafo binaları ve elektrik direkleri, mezarlık duvarları 
gibi yerlere sabit ve seyyar her nevi reklâm, her türlü ilan asmak ve yapıştırmak, caddelerde 
karşıdan karşıya her nevi reklâm ve ilan panosu asmak. 
MADDE 34- Umumi havuzlarda balık tutmak ve balıklara zarar vermek, yüzmek ve yıkanmak, 
hayvan yıkamak yasaktır 
MADDE 35- Parklarda ve yasak olan yerlerde müsaade edilmeyen yollardan geçmek, bisiklet ve 
motosikletle dolaşmak, araç park etmek ve parmaklıklardan atlamak  
MADDE 36- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya park edilmesini önlemek amacıyla 
yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak. 
MADDE 37- Belediyeden izin almadan meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği 
kaldırımları işgal eden, buralarda mal satışa arz eden, kullanılmaz hale gelen motorlu, motorsuz, 



kara ve deniz araçları, Tarımsal amaçla kullanılan araç gereç (Pulluk, Taral, Üzüm savurma 
Makinesi Römork vb.) her nevi araç, eşya ve benzeri bırakmak yasaktır. 
MADDE 38- Park, bahçelerde ve yol kenarlarındaki ağaçlarda halı, kilim silkmek çamaşır asmak 
ve her türlü eşya temizlemek. 
MADDE 39- Cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımlarında izinsiz kazı çalışması yapmak, 
izinli izinsiz yapılan kazı çalışmalarında kazaya sebebiyet vermemesi için gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınması zorunludur. 
MADDE 40- Konut, işyeri, bina, yıkım tamiratı ve inşaatlardan çıkarılan toprak, moloz, taş vb. 
atıklarını Belediyenin belirlediği toplama ve depolama yerleri dışına bırakmak yasaktır. 
 
Umumi ve Umuma açık yerlerde halkın huzur ve rahatı ile ilgili Belediye Emir ve 
Yasaklarını yapmak yasaktır 
 
MADDE 41- Umumi ve Umuma açık yerlerde halkın huzur ve rahatını bozmak, fiil ve 
hareketlerde bulunmak ve adabı umumiye ve topluma aykırı hareket etmek yasaktır 
MADDE 42- Halkın huzurunu bozacak şekilde seyyar çalgıcılık yapmak. Ses yükseltici cihazlarla 
ve hoparlörlerle durarak veya gezici olarak satış, reklâm, ilan yapmak ve müşteri celbi amacıyla 
bağırıp, çağırmak, klakson çalmak yasaktır 
MADDE 43- Etrafı rahatsız edecek kadar yüksek sesle konuşmak, gülmek ve kapalı salonlarda, 
cadde ve meydanlarda sesle veya ses yükseltici cihazlarla satış ve gösteri yaparak izdihama 
meydan vermek 
MADDE 44- Park ve bahçelerde saat 22:00 den sonra hoparlörle radyo, pikap, teyp ve benzeri 
araçlarla neşriyat yapmak. (Belirli saatler içende yapılacak yayınlar, mahalle sakinlerini rahatsız 
etmeyecek şekilde izin alınarak yapılacaktır.)  
MADDE 45- Halkın rızası olmadan fotoğraf Video vb. çekmek, her hangi bir ticarethaneye ait 
broşür vb. doldurmak  
MADDE 46- Kokusu ve manzarası çirkin ve iğrendirici çöp, sakatat, yaş deri, gübre vs. açıkta 
taşımak is ve pis koku çıkaran şeylerle dolaşmak. 
MADDE 47-  Halka açık Park ve Bahçelerde içki içmek. 
MADDE 48- Yollarda meydanlarda, park ve bahçelerde futbol vs. oynamak, uçurtma uçurtmak 
ve çelik çomak oynamak. Araç ve yaya trafiğine tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak 
MADDE 49- Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz 
vasıta yıkamak, hortumla arazi arsa bahçe tarla inşaatına ve evine su almak, çeşmelerin etrafını 
kirletmek. Sulama kanalları arık, bent ve oluklara zarar vermek 
MADDE 50- İlgili Kamu Kuruluşlardan izin almadan konut, işyeri, inşaat, arsa ve bahçelerde 
sondaj yapmak ve kuyu kazmak yasaktır.  
MADDE 51- Belediyenin yapmakta olduğu cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımı, inşaat ve 
imar çalışmaları esnasında yapılan yerleri bozmak, tahrip etmek, cadde, sokak, yol, meydan vb. 
yerlerden demir paletli araçlar geçirerek zarar vermek yasaktır. 
MADDE 52- Hayvanları dövmek, eziyet etmek, hayvan oynatmak ve dövüştürmek,  
MADDE 53- Turist olarak şehre gelen yabancılara, rahatsız edecek şekildeki ( ilgili kurumlarda 
tercümanlık belgesi almadan tercümanlık yapmak, Zorla Mal satışı yapmak vb.) her türlü 
davranış   
 
Umumi ve umuma mahsus yerlerde halkın emniyet ve selameti ile ilgili Belediye Emir ve 
Yasaklarını yapmak yasakları 
 



MADDE 54- Belediyeden müsaade almadan vahşi hayvanların şehre sokulması ve bunların 
şehir içinde bir yerden bir yere götürülmeleri ( nakle ait tertibatın belediyenin yetkili memurlarınca 
tasdik edilmek suretiyle müsaade verilir) 
MADDE 55- Yollarda ve meydanlarda kayan ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenlerle veya 
buz pateni ile kaymak. 
MADDE 56- Belediye yangın vanalarını, musluklarını sökmek, kırmak, tahrip etmek, yangın 
vanalarının ve musluklarının önüne araç park etmek yasaktır. 
 
İKİNCİ BÖLÜM***************   

 
Meskenler, işyerleri ve her türlü müesseselerin ( Bütün binaların sahip ve kiracıları ile 
buralarda çalışanların) uyacağı Belediye emir ve yasakları  
 
MADDE 57- Meskenlerde ve işyerlerinde kullanılan çöp kapları çevreye zarar vermeyecek 
şekilde,akıntı ve koku yaymayacak özelliklere sahip olmalıdır. 
MADDE 58- Çöp kaplarını üstü açık, etrafa dökülecek şekilde kullanmak ve çöp toplama saati 
dışında cadde üzerine bırakmak, yerleri Belediyece tespit edilmiş Çöp bidonlarının yerini 
değiştirmek, 
MADDE 59- Kapı, pencere, balkon, teras ve ışıklıktan sokağa, caddeye, arsaya veya bitişik 
evlerin teraslarına, damlarına çöp süprüntü, paçavra, kâğıt, yemek artıkları atmak, bulaşık veya 
çamaşır suyu dökmek, halı, kilim elektrik süpürgesi, muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. 
silkelemek. 
MADDE 60- Binalardan sokağa gelip geçenlerin üstüne başını kirletecek şekilde soba borusu 
çıkarmak, kanalizasyon akıntı ve sızıntılarına mani tedbirler almamak. Her türlü atık suların 
kanalizasyon bağlantısını yapmamak 
MADDE 61- Kaloriferli binalarda ve Katı Yakıt Kullanarak üretim yapan işyerlerinde; Hava 
Kirliliğini engelleyici tedbirleri almamak,  Filtre (Sulu baca) taktırmamak ve çalıştırmamak.   
MADDE 62- Duvarlar kapı içleri vs. boyandığı zaman gelip geçenlerin üstlerinin kirletilmemesi 
için lüzumlu koruyucu tedbirleri almak. 
MADDE 63- Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin 
üstlerini kirletmek ve binaların önündeki yaya kaldırımlarını temiz tutmamak.  
MADDE 64- Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları 
merdiven boşluğuna apartman önüne bırakmak. 
MADDE 65- Konut, işyeri, inşaat ve fabrikalardan motorlu ve motorsuz araçlardan çıkan sıvı katı 
atıkları, çöpleri, evsel sıvı ve katı atıkları, çamaşır bulaşık suları, işyeri zemin temizlik sularını, 
kimyevi sıvı ve katı atıkları ile madeni yağları cadde, sokak, meydan, yaya kaldırımı, park 
bahçelere, boş arsalara ve kanala akıtmak ve dökmek yasaktır. 
MADDE 66- Dükkân ve evler temizlenirken kirli sabunlu ve pis suları yaya kaldırımına bırakmak. 
Balkon ve çatı yıkama sularının direk olarak korumasız bir şekilde kaldırıma veya yola akıtmak   
MADDE 67- Evlerden, apartmanlardan ve işyerlerinden sokağa, ışıklığa ve yan parselde 
bulunan arsalara çöp vb. şeyler atmak. Ve çöp bidonları içerisine küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
balık tavuk leşi vb. atmak yasaktır 
MADDE 68- Binaların cadde ve sokaklarına bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden 
taşacak şekilde kurutmak veya havalandırmak maksadıyla çamaşır ve saire asmak 
MADDE 69- Kalorifer veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan apartman, otel, işhanı, tiyatro, sinema gibi 
yerlerin ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağıya düşürülemez. Yukarıda 
bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulması mecburidir. Kalorifer ve ısıtıcıların 
15 Kasım tarihinden Nisan sonuna kadar yakılmaları zorunludur. Ancak, bu tarihler dışında ısı 
bina içerisinde (+15) dereceden aşağı düştüğü takdirde dahi yakılması mecburiyeti vardır.  



MADDE 70- İnşaat sahiplerinin inşaatın yapımı konusunda ( hazır beton atımı – dış cephe – 
inşaatın korunması vb.)  konularında belediyemizce tespit olunan ve getirilen yükümlülükleri 
yerine getirmek zorundadırlar. 
MADDE 71- Belediyeden izin almadan her ne şekilde olursa olsun su şebeke sistemine ek ve 
bağlantı yapmak, abone olmadan su kullanmak, su sayaçları üzerine ek ve ters bağlantı yapmak 
yasaktır. 
MADDE 72- Satışa sunulan mallarda etiket bilgisi eksik, Ambalajı Bozuk, Son kullanma tarihleri 
geçmiş ve bozuk gıda maddeleri satışının yapılması yasaktır.   
MADDE 73- İşyerlerinin Umumi ve genel temizliğini yapmak zorunludur.  
MADDE 74- İşyerinde sıhhi muayene cüzdanı ( Sağlık Karnesi ) bulunmayan ve muayeneleri 
zamanında yaptırmayan işçi çalıştıranlara, yanında çalıştığı personele iş gömleği giydirmemek 
yasaktır. 
MADDE 75- İşyerlerinde ve Pazaryerlerinde perakende olarak satışa arz edilen malların 
üzerlerine fiyatını belirtir fiyat etiketini koymayan, hizmetin özelliğine ve tüketiciye sunuluş 
biçimine göre tarife ve fiyat listelerini tüketicinin görebileceği şekilde işyerinde bulundurmamak 
yasaktır. 
MADDE 76- İşyerleri dağıtmış olduğu el ilanları için belediyenin ilgili biriminden izin almak 
zorundadır. İzin alınmadan dağıtılan el ilanlarının tespiti halinde Dağıtımı yapan işyeri müsteciri 
Belediye Encümenimizce İdari para cezası uygulanır. (idari para cezası yanında Belediyemiz 3. 
Nolu Gelir tarifesinde belirlenen el ilanı dağıtım ücretinin Üç Katına kadar para cezası vermeye 
Belediye Encümeni yetkilidir )  
MADDE 77- LPG tüpü satış yerlerinde mecburi standart tebliği ile belirlenen LPG tüpü 
standardına uymamak, fazla LPG tüpü depolamak yasaktır. 
MADDE 78- Bütün işyerleri Belediyemizden almış oldukları İşyeri Açma Çalışma Ruhsatını bağlı 
olduğu odalardan aldıkları fiyat tarife ve izin belgelerini sertifikalarını işyerinde görünür bir 
şekilde asmak zorundadırlar.  
MADDE 79- Ölçüler nizamisinin 19. maddesine aykırı damga ve muayene müddeti geçen tartı 
aletleri muayene ettirilerek damgalatılacaktır.  
MADDE 80-Belediyemiz sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan ve konutların işyerlerinin 
bacalarını temizletmeleri gerekli bakımları yaptırmaları özellikle işyerlerinin çevreyi rahatsız 
etmemeleri için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.  
MADDE 81- Kirli, kırışık, yırtık bayrak asmak, ayrıca bayrak nizamisine aykırı bayrak asmak 
MADDE 82- Belediyemiz sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan ekmek, simit fırınları belirtilen 
şartlarda ekmek ve simit üretimi yapmaları, eksik gramajlı ekmek ve simit üretmek yasaktır. 
Aksine hareket eden fırınların ekmeklerine ve simitlerine el konularak Belediye Zabıtasınca 
halka dağıtılır ve para cezası verilir. 
MADDE 83- Eski yıllarda ruhsatlandırılmış fakat zamanla yerleşim alanı içerisinde kalan bu 
günkü şartlara göre ruhsatlandırılması mümkün olmayan faaliyeti çevre halkı için tehlike arz 
eden işyerlerinin devirlerinin yapılarak ruhsatlandırılması yasaktır 
 
İntizamla ilgili Belediye Emir ve Yasaklarını yapmak yasaktır 
 
MADDE 84- Kapı, pencere, duvar, saçak ve tente gibi dışarıdan görülecek yerlere hasır, çuval 
vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak takmak. 
MADDE 85- Belediyeden izin alınmaksızın dükkân ve binaların cephelerine tente ve siperlik 
yapmak bunların ön kısımlarına asılan bezlerin zeminden itibaren yüksekliği en az 2,25 mt. 
Tentenelerin duvara merbut kollarının yüksekliği zemininden itibaren en az 2 metre olacaktır. 
Tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, İlan panoları dikmek yasaktır.  
MADDE 86- Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden sucuk, pastırma, 
çiroz vs. gibi gıda maddeleri asmak ve kurutmak. 



MADDE 87- Dükkânların önüne tezgâh, tabla, sandalye, küfe, sandık, çuval, sepet, vs. koymak, 
çıkarmak, buralarda oturmak.  
MADDE 88- Ruhsat Proje ve Eklerinde Oto Park olarak gözüken ve malikçe otopark olarak 
kullanılan bunun bir ikaz yazı ve levhasıyla bildirilen yerler önüne araç park edilmesi ve işgaliye 
yapılması yasaktır. 
MADDE 89- Dükkânın vitrinine göze hoş görünmeyecek şekilde işkembe, paça, baş teşhir 
etmek ( Belediye tarafından izin verilen işyerleri hariç) 
MADDE 90- Belediye mezbahası ve toplu olarak hayvan kesimine izin verilmiş yerler dışında 
hayvan kesmek yasaktır. 
MADDE 91- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile 
kapatıp muhafaza altına almamak.  
MADDE 92- Sanayi bölgesi dışında atölye ve tamirhanelerin tretuvarlar üzerinde tezgâh koyarak 
çalışmak.  
MADDE 93- Devam eden inşaatlarda zaruri hallerde mesai bitiminden sonra yapılacak 
çalışmalar için belediyeden izin almak zorunludur. 

a) Mesai Saatleri         Yaz: 08:00-19:00          Kış: 08:00-18:00 
b) Pazar Günleri     Yaz:10:00-18:00           Kış : 09:00-17:00 
 

Huzur ve sükûn ile ilgi Belediye Emir Ve yasaklarını yapmak yasaktır.  
 
MADDE 94- Ev ve apartmanlara halkın çalıştığı ve istirahat ettiği yerlerde gürültü, patırtı etme, 
halkı rahatsız edecek şekilde bağırıp, çağırmak, şarkı söylemek ve komşuları rahatsız edecek 
şekilde radyo pikap, teyp, Mp3 ve emsali müzik aletlerini yüksek sesle çalmak. Sesi yüksek 
şekilde açılmış bilgisayar kullanmak  
MADDE 95- Umuma açık yerlerde (Yazlık ve kışlık sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, bar, 
Pavyon, dans solunu, içkili lokanta, otel, oyun salonları Internet salonları, düğün salonları vs.) 
her ne suretle olursa olsun gündüz ve gece harici hoparlörlerle yayın yapmak.(yazlık sinemalar, 
düğün salonları faaliyeti esnasında ses ayarını sinema sahasında duyulacak kadar 
ayarlayacaklardır. 
MADDE 96- İçki içilmesini müsaade edilen yerler dışındaki, bilumum yerlerde, işyerlerinde içki 
içilmesi ve içirilmesi yasaktır. 
MADDE 97- Her ne suretle olursa olsun halkın genel kullanımına ait kamu mallarına ( kaldırım-
yol-tretuvar-kanalizasyon-içme suyu borusu vb.) bilerek veya bilmeyerek zarar vermek, kendi 
menfaati için kullanmak yasaktır. Bahse konu eylemin bilinçli olarak yapıldığının anlaşılması 
halinde uygulanacak cezayı 10 katına kadar artırmaya belediye encümeni yetkilidir. 
 
Emniyet ve selametle ilgili belediye emir ve yasakları 
 
MADDE 98- Han, apartman, kapalı çarşı ve pasaj gibi umuma mahsus binaların boşluklarına 
dükkân yapılması veya seyyar satıcı konulması suretiyle işgal etmek veya ettirmek. 
MADDE 99- Yol üzerindeki binaların yüzlerine levha, bayrak, afiş vs. sağlam bir şekilde monte 
etmemek. 
MADDE 100- Binaların cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlerine emniyet tertibatı 
almadan çiçek saksısı testi vb eşya koymak  
MADDE 101- Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, botan kuyusu, 
mahzen vs. gibi çukurların üstünü açık bulundurmak. Veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet 
tertibatını almamak  
 



Mezarlıklarla ilgili Belediye Emir ve yasaklarını yapmak yasaktır 
 
MADDE 102- Bu yönergenin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği yasakları mezarlıklarda 
yapmak yasaktır Mezarlıklar ve mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve nakli 
hususunda mevcut kanunlar çerçevesinde hareket edilir.(Belediyenin belirlediği mezarlık alanları 
haricindeki yerlere ölülere defnedenler 5237 TCK-196 Maddesi gereği cezalandırılır. 
MADDE 103- Mezarlıkları çeviren, duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, 
mezarların üzerine çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, 
sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya veya işaretleri kaldırmak yerlerini değiştirmek mevcut 
yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek ve 
ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak 
MADDE 104- Sarhoşların dilencilerin seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların 
mezarlık içine girmesi yasaktır 
MADDE 105- Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebep olursa olsun girmek 
MADDE 106- Mezarlıklara Belediyeden izin alınmadan her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya 
yaptırmak 
MADDE 107- Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar 
ederek para ya da bir bedel karşılığında dua veya Kuranı Kerim okumak 
MADDE 108- Mezarlıklar içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
otlatmak 
 
Hayvan ölüleri ile ilgili Belediye emir ve yasaklarını yapmak yasaktır. 
 
MADDE 109- Kedi köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere, 
hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk 
geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek 
MADDE 110- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediye 
Başkanlığına veya Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için gerekli hükümlere 
göre işlem yapmamak  
MADDE 111- Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerde olursa olsun açıkta bırakmak, 
umuma mahsus yerlere gömmek (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece 
hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar kabul edilecek tarifeye göre 
yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir 
dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda 
maddelerine veya insanlara mahsusu eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla 
taşınmayacaktır.) 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ***************  
 
Umumi nakil vasıtalarında herkesin uyacağı belediye emir ve yasakları 
 
MADDE 112- Umumi ve umuma açık yerlerde yapılması yasak olan birinci bölümdeki fiil ve 
hareketlerinin umumi nakil vasıtalarında yapılması yasaktır.  
MADDE 113- Umumi nakil vasıtalarının içi daima temiz ve intizamlı bulundurulacaktır. 
MADDE 114- Umumi nakil vasıtalarının kapı, pencere, döşemeleri sağlam, mazbut ve tamam 
bulundurulacaktır. Döşeme perde vs. gibi vasıtaya ait malzemeyi kirletmek, tahrip etmek, 
Yerlerine değiştirmek, pencereleri umumin sıhhatine zarar verecek şekilde açmak. 



MADDE 115- Umumi Nakil vasıtalarına El çantaları hariç bavul, denk sandık, sepet vs. gibi 
yolcuları rahatsız edecek giriş çıkışları güçleştirecek eşyalarla girmek 
MADDE 116- Umumi nakil vasıtalarında seyyar satıcılık ve çalgıcılık yapmak 
MADDE 117- Umumi nakil vasıtalarında yer ayırmak fazla yer işgal etmek, kanepelerde yatmak, 
ayak dayamak, ayakkabıları çıkartmak  
MADDE 118- Umumi nakil vasıtalarının hareket esnasında kapılarını açık bırakmak kapı ve 
pencerelerden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkartmak. 
MADDE 119- Umumi nakil vasıtalarını sevk ve idare edenlerle hareket esnasında konuşmak 
yasaktır 
MADDE 120- Umumi nakil vasıtalarına hareket halinde veya durak haricinde binmek veya 
vasıtadan atlamak, basamaklarda durmak, vasıtalara asılmak ve takılmak yasaktır 
MADDE 121- Umumi Nakil araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle 
konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak. 
MADDE 122- Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine 
tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması, park etmesi., 
Duraklarda yolcuları tehlikeye atacak ve rencide edecek şekilde hızlı ve çabuk olarak yolcu 
almak  
MADDE 123- Belediye sınırları içinde toplu taşıma araçlarının, Belediyece yayınlanmış olan “ 
Minibüs – Küçük otobüslerin çalışmasına ait yönetmelik “  hükümlerine uyulması mecburidir. 
MADDE 124-  Şehir içi minibüs, taksi ve otogara giriş çıkış yapan araçların fiyat tarifelerine 
uymaları zorunludur. 
 
 At Abraları hakkında Belediye emir ve yasakları 
 
MADDE 125- Araba çekmeye iyice alıştırılmammış ve veteriner muayene raporu bulunmayan 
hayvanları koşumda kullanmak. 
MADDE 126- Demir tekerlekli vasıtalarla beton ve asfalt yollardan geçmek    
MADDE 127- Belediyeden alınmış plakanın arabada bulundurulmaması, arabanın satılması, 
değiştirilmesi gibi durumlarda belediye başkanlığını bildirilmemesi.  
MADDE 128- Çalışma koşullarından oluşacak atıkların ve hayvan atıklarının cadde, sokak ve 
yollara dökülerek çevre kirliliği yapılması yasaktır. 
MADDE 129- At arabalarının belediyece gösterilen bekleme yerinde beklememesi, bekleme 
esnasında araç ve yaya trafik akış düzeninin bozması yasaktır. 
MADDE 130- At arabalarında atların ağızlarına gerekli koruyu kılıfların takılması zorunludur.  
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM*************   
 
Seyyar esnaf hakkında belediye emir ve yasakları 
 
MADDE 131- Seyyar esnaf daimi Pazaryerleri ve belediyece tespit ve müsaade edilmiş yerler 
dışında hiçbir yerde sabit olarak satış yapması yasaktır. 
MADDE 132- Seyyar esnafın halkı rahatsız edecek şekilde bağırmaları, Türkçeden başka bir dil 
kullanmaları müşteri toplamak için garip vaziyet ve tavırlar takınarak bağırmaları yasaktır. 
MADDE 133- Açıkta ve seyyar olarak unlu mamullerin, süt ve süt ürünlerinin ve hayvansal 
gıdaların teşhiri ve satışı yasaktır.   
 



 Pazaryerleri ile ilgili Belediye emir ve yasakları 
 
MADDE 134- Pazaryerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf Odalarına veya 
müstahsil ise Ziraat Odaları"na kayıtlı üye olmaları esastır. 
MADDE 135- Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın 
geçeceği gerekse esnafın tezgâh arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz. 
MADDE 136- Hiçbir esnafın tezgâh düzenlemesinden komşu esnafın satış yapmasını 
engelleyecek şekilde malını aşırı derecede yığması, tezgâhını ileri çıkartarak komşu tezgâhın 
önünü kapatması yasaktır. 
MADDE 137- Pazaryerlerinde her satıcı bulunduğu yeri temiz tutacak ve çevresini 
kirletmeyecektir. 
MADDE 138-  Pazarcı alışverişte kullandığı ölçü aletlerinin ( terazinin) ve gramlarının kolaylık 
sağlamak amacı ile görünür ve aleni şekilde kullanılması zorunludur. Terazi ve gramların tezgâh 
gerisinde görünmeyecek bir şekilde kullanılması yasaktır. 
MADDE 139-  Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her 
türlü teraziyi kullanmak yasaktır. 
MADDE 140-  Terazide hile yaptığı tespit edilen Pazarcının terazisine el konur. Durum tutanakla 
tespit edilir. Bu tutanağa terazinin seri no"su yazılacak ve terazi imha edilecektir. Bilahare imha 
edilen terazinin akıbeti San.Tic.İI Müdürlüğü Ölçü ayarlar servisine bildirilir.Terazinin çift kefeli 
veya elektronik olması yapılan bu işlemi durduramaz. 
MADDE 141- Tartılacak şeylerin ağırlığına tesir edecek ve alıcıyı bedelinden fazla zarara 
sokacak derecede kalın kağıt vb. şeyleri kullanmak yasaktır. 
MADDE 142- Pazar kurulan günlerin haricinde ve pazarın bitimini müteakip pazaryerinde hiçbir 
mal ve malzemesini bırakmayacaktır. Bilahare bu alanın belediyece temizliği sırasında mal ve 
malzemenin görebileceği zarardan ötürü pazarcı hiçbir hak iddia edemez. 
MADDE 143- Belediyenin önceden ilan ve tayin ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak 
yasaktır. 
MADDE 144- Pazarcı esnafı Pazar yeri ilan edilmiş alandaki numaratajlandırılmış tezgâhların 
haricinde veya Pazar yeri olarak ilan edilmiş alanların dışında (sokak araları vb. yerlerde) hiçbir 
suretle tezgah kuramaz ve satış yapamaz. 
MADDE 145- Pazar dâhilinde satışa sunulan gıda maddelerinden 5179 sayılı yasa gereğince 
üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin (Pişmiş veya Pişmemiş) üzerlerinin daima 
kapalı olması ve satışa arz edilen fiyat etiketlerinin konması mecburidir. 
MADDE 146-  Pazaryerlerinde mevcut satış tezgâhlarını kullanan pazarcılar tezgâhlarını 
başkasına kiraya veremez ve satamaz. Tezgâhını kiraya veren ve satan pazarcıların yeri iptal 
edilir. 
MADDE 147-  Pazarcı esnafı Maliye, Hal Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğünce yapılacak 
denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. gibi belgeleri ibraz etmek zorundadır. 
Geçerli belge ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. 
MADDE 148- Pazarcı esnafı, pazarcı olduğunu kanıtlayan belgelerini Pazar devam ettiği sürece 
yakasına takmak mecburiyetindedir. 
MADDE 149- Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye 
düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı, patlayıcı maddeler kullanılması ve bulundurulması( Bütün 
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 150-  Pazaryerlerinde, Pazarcılar kendilerine ayrılan stantlara görünümü ve niteliği 
etkilesin veya etkilemesin hiçbir değişiklik ve ilave yapamazlar. Stant aralarının duvarları yıkmak, 
geri yahut ileri almak, yeni duvar örtmek, dış görünümü etkileyecek değişiklikler yapmak, 



kapamak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler ile koruma amacına yönelik kepenk ve 
benzeri ilavelerin yapılması için Belediyeden izin alınması gerekir. 
MADDE 151- Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela 
benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı,  pankart, flama asmak ve teşhir etmek. aşırı ve 
göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. 
MADDE 152- Pazaryerlerinde toptan mal satışı yapmak yasaktır.  
MADDE 153-  Pazaryerlerinde açıkta tezgâhta, içki içmek ve içirmek, yasaktır. 
MADDE 154- Pazarcı esnafı kendisine gösterilen yeri üç kez mazeretsiz olarak gelmeyeceğini 
bildirmemesi halinde kendisine tahsis edilen yeri iptal edilir. 
MADDE 155-Pazarcı esnafı, Belediye Meclisince belirlenen yer işgaliye bedelini ödememesi 
halinde yeri iptal edilir. 
MADDE 156- Pazarcı esnafı tezgâhında iş gömleği giymek zorundadır, iç çamaşırı (atlet) gibi 
vs. giysilerle satış yapamaz.  
MADDE 157- Pazarcı esnafı sağlık karnesini bulundurmak zorunda olup, kontrollerini 
zamanında yaptırmaları gerekmektedir. 
MADDE 158- Pazaryerlerinde satışa arz edilen sebzelerin yapraklarının çamurlarının yıkanması 
ve müşterinin talebi halinde yaprak ve sap kısımlarının kesilmesi zorunludur. 
MADDE 159- Kavun Karpuz gibi çabuk bozulan halkın genel sağlığını etkileyen malzemelerin 
belediyenin izin verdiği yerler dışında satılması yasaktır. 
MADDE 160- Pazar Kurulan yerlerde Pazar günleri haricinde tezgâhlarda mal ve kasa 
bırakılması ve pazaryerlerinin ardiye ve depo gibi kullanılması yasaktır.   
 
 İktisadi nizamla ilgili Belediye emir ve yasakları 
 
MADDE 161- Her ne maksatla açılır ve çalıştırılır ise çalıştırılsın, belediye sınırları içerisinde 
faaliyet gösteren her türlü işyeri. Özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı 
tarafından ruhsatlandırılsa bile, ilgili belediyesine de müracaat ederek gerekli izinlerini 
alacaklardır. 
MADDE 162- Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri (394 sayılı Kanundaki istisnalar hariç) 394 
sayılı Hafta Tatili Kanunu"na göre hafta bir gün (Pazar günleri) tatil olmak zorundadır. 
MADDE 163-  Hafta Tatili Kanunu"nda istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine müracaat 
ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri Belediye 
Zabıtası tarafından kapattırılır ve haklarında İdari para cezası uygulanır. 
MADDE 164- Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj 
malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. 
MADDE 165- Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin halka arz edilmesi, 
kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret 
tarifeleri belirtilen hizmetlerden kaçınılması yasaktır. 
MADDE166-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ruhsat sahibi bulunmadığı 
hallerde mesul müdürü bulundurulması zorunludur. 
MADDE 167- İşyerlerine Sabahçı Ruhsatı almış olan şahıslar, Sabahçı Ruhsatı alırken Belediye 
Başkanlığına vermiş olduğu taahhütnameye uymak zorundadır. Taahhütnameye uymayan 
şahıslar Belediye Encümenince para cezası ile cezalandırılarak Taahhütnamede yer alan  ilgili 
maddeler uygulanır.    
MADDE 168-  Lokanta, gazino, bar. pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde; 
Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varak 
numaraları bulunan, muhteviyatında yenileni 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 da 
istensin veya istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur. 
MADDE 169-  Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulalar, servis süresince 
masada bulundurulacak, masaya getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile 
müşterinin gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 2. nüshası müşteri istemeden 
kendisine verilecektir.  
MADDE 170- Her ne surette olursa olsun, belediyenin ruhsatına tabi iken ruhsat almadan 
faaliyet gösterilmesinin tespiti durumunda bu işyeri ilgilisi hakkında tutanak tutulur ve derhal 
belediye encümenine sevk edilerek, alınacak karara istinaden gerekli yasal işlem yapılır. 
MADDE 171- izinsiz canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Canlı müzik izni olan yerlerde, 
belirtilen 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 İzni" iptal edilir. İşletme sorumluları. Canlı 
olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve 
gerekli ikaz levhalarının işyerinde asılmasını sağlar. 
 
     YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA 
 
MADDE 172- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler 
aynen uygulanır. 
MADDE 173- Bu yönerge hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıklar görülenler 
uygulanamaz. 
MADDE 174- Bu yönerge hükümlerinin uygulanmasında Alaşehir Belediyesinin Sorumluluğu, 
görev. Yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır. 
MADDE 175- Bu yönerge Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan ve uygun araçlar ile 
halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer. 
MADDE 176- Bu yönerge belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimi Belediye Zabıtaları 
yapar. Yönergede belirlenen kurallara uyulmadığının tespiti halinde,1608 sayılı Kanun"a ve 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu"na istinaden cezai müeyyideler uygulanır. 
 
 

5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönerge, yine aynı kanunun 
18/m bendine istinaden Belediye meclisinin 02.01.2013 Tarih ve 1-3 sayılı kararı ile kabul 
edilmiş olup Belediyemiz wep sitesi, Alaşehir Kaymakamlığı ve Belediyemiz ilan tahtasında 
yayımı ile yürürlüğe girer 11.01.2013 
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