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Zabıta Talimatnamesi 

T.C. VEZİRHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

BELEDİYE TEMBİH ve YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yasal Gerekçe. 
AMAÇ: 
MADDE I-Bu tembih ve yasakların amacı Vezirhan Beldesi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde 
yaşayan halkın güvenlik, sağlık ve huzur içinde bulunması, görünümü bozacak veya zarar verecek 
girişimlerin önlenmesi, Beldenin ve belde halkının selamet, refahını temin ve intizamı, aksine 
harekette görünenleri cezalandırmak sureti ile bu hareketlerinden caydırmak karar alma, uygulama 
ve hizmetlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk 
prensibinden hareketle etkinlik, Nitelik üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, sosyal 
Belediyecilik hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti, sosyal davranış bilincini geliştirmek, 
Koordinasyon ve işbirliği, Fiziksel, Sosyal Kültürel çevresel kalkınmasını sağlamak. 
KAPSAM: 
MADDE 2- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan, her türlü işyeri ve sahipleri, özel ve tüzel 
kişiler bu tembih ve yasaklarda yazılı emir ve yasaklara uymaya mecburdur. Bu tembih ve yasakların 
kapsamı, bunlara ait bina araç ve gereçleri içermekle birlikte 5393 sayılı Belediye yasası gereği, 
Belediye yasakları koymak, uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek ve Belediyelere verilen 
görevleri kapsamaktadır. Bu tembih, yasaklarda Belediye Kanunlarının yanında, diğer yasaların 
Belediyeye verdiği yetki ve görevlerinde kapsamaktadır. 
DAYANAK: 
MADDE 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 51. ve 15. Maddesinin 1 Fıkrasının (b) bendine dayanarak 
hazırlanmıştır. 

BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLARI 

2709 Sayılı T.C. Anayasası, 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3194 Sayılı 

İmar Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun,2464 Sayılı Belediye 

Gelirleri Kanunu , 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 2659 Sayılı Sular Hakkında Kanun,5490 Sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanunu 

ve Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmelik, 5625 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine 

İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 3091 Sayılı Taşınmaz 

Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu,5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6183 Sayılı Amma 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

2981 Sayılı İmar, Gecekondu Mevzuatlarına Aykırı Yapılan Uygulamalar Hakkındaki Kanun, 4857 Sayılı 
İş Kanunu, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 2893 Sayılı Türk 
Bayrağı Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanunu,5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik, Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 7269 Sayılı Umumi Hayata 
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 5580 Sayılı Özel 
Öğretim Kurumları Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü, Gıda 

Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük, 
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5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 

Hakkındaki Kanun. 
İKİNCİ BÖLÜM 

A- Umumi ve Umuma Açık Yerlerde Uyulacak Emir ve Yasaklar 
MADDE 4. Belediyemiz sınırlarının umumi ve umuma açık yerlerinde halkın huzur, güven, rahat, emniyet 
ve selameti ile ilgili aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 
4.1- Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, 
meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürmek, sümkürmek, işemek, 
buralara izmarit, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak, 
halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak, 
4.2- Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız tüm belediye ve kamu eşya ve mallarına (yönlendirme 
tabela ve afişleri, kapı ve sokak levhaları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi çeşmeler, 
sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya 
bunları amacı dışında kullanmak, kirletmek, yerlerini değiştirmek yasaktır. 
4.3- Belediyemiz sınırları içerisinde her türlü motorlu araç veya el arabası, at arabası, çekçek vb. 
araçlarla hurda ve değişik malzeme (Geri dönüşüm malzemeleri) toplamak, Çöp konteynırlarından 
malzeme seçme fiilinde bulunmak ve bu amaçla konteynıra ve çevreye zarar vermek yasaktır. 4.4- 
Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm anayol ve tali yollar üzerinde belediyeden izin almadan 
manav vb. gibi sergi, stant, teşhir yeri açmak yasaktır. 
4.5- Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokaklarda veya hayrat çeşmelerinde, oto yıkama yerleri 
dışında araç yıkamak yasaktır. 
4.6-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konutların balkon ve damlarında, cadde, sokak, meydan 

(park-bahçe, yeşil alan, boş alanlar) ve kaldırımlarda ateş, mangal, lastik vb. yakmak, 

4.7-Belediyemiz sınırları içerisinde yasak edilen yerlere ve semt pazarlarının kurulduğu bölgeye 
araçlarını park ederek sergi açılmasına engel olmak,  
4.8-Belediyemiz sınırları içerisinde ne amaçla olursa, Belediyeden izin alınmadan sabit ve geçici 
konaklama yapılamaz, çadır kurulamaz, araçlar üzeri konaklama yapılamaz,                                                             
4.9-Beldemiz Cumhuriyet Meydanında işyerleri bulunan işyeri sahiplerinin iş güvenliği ile ilgili tüm 
tedbirlerin alınması koşuluyla, iş makinesi ile yük indirme ve bindirme her gün saat 20.00-22.00 zaman 
diliminde yapılacaktır. 

 

B- Park Bahçelerde Uygulanacak Kurallar 

MADDE 5. 
5.1- Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının 
atılması yasaktır. 
5.2- Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıların 
koparılması, budanması, kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. madde verilmesi, ilaçlanması veya 
bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip edilmesi yasaktır. 
5.3- Parklarda her türlü motorlu taşıt ile gezmek yasaktır. 
5.4- Belediyeye ait yollar ile park ve bahçelerde kamuya ait ağaçların dallarını kesmek, koparmak 
tahribat yapmak, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri belde mobilyalarına zarar vermek ya da 
bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır. 
5.5- Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek 
veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır. 5.6- Bahçe ve 
arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde 
sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacak, 
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5.7— Cadde, Sokak ve meydanlarda (Park, Yeşil alan ve boş alanlar) mangal,ateş yakma,çöp vb. atıklar 
atmak yasaktır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşyerleri, Her Türlü Müessese ve Bütün Binaların Sahipleriyle Burada İkamet Eden ve Çalışanların 
Uyacağı Belediye Emir ve Yasakları 

A- Temizlik İle İlgili Yasaklar 

MADDE 6. 
6.1- Çöp kabı bulundurmamak, çöp konteynırlarını ateşlemek, ateşli çöp atmak, yanan madde (kül vb.) 
atarak hasara neden olmak yasaktır. 
6.2- Çöp konteynırlarına taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi inşaat malzemesi 
koymak, yasaktır, 
6.3- Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda 
malzeme, çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak, belde 
estetiğini bozmak yasaktır. 
6.6- Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek, yasaktır. 

6.7-Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz, toprak, demir, tahta vb. şeylerin etrafa yayılmasına, 
rahatsız etmesine sebep olmak, bertaraf edecek tedbirleri almamak yasaktır. 

6. 8-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezleri tıkayacak veya fena koku neşreden 
maddeler atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal 
bağlantısı yapmak yasaktır. 
6.9 —Her türlü Binaların, abidelerin, yeraltı ve yer üstü geçitlerin, cami, trafo, elektrik direkleri, cadde 
ve sokaklardaki tretuvarları, otobüs durakları Belediyeye ait reklam panolarına vs. yüzlerini, 
duvarlarını, tebeşir, yağlı boya, katran vs ile yazı yazmak, karalamak, şekil çizmek, kirletmek yasaktır. 

6.10-Ev, Apartman, site, iş hanı, dükkân sahipleri, işleticileri ve oturanlarının işyerlerinin, binalarının 
önündeki yol ve yaya kaldırımlarını işgal etmeleri ve kirletmeleri yasaklanmıştır. 
6.11-Her çeşit eşyanın, malzemenin nakli, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı 
kirletmeleri, Meskûn alanlarda yük indirip bindiren araçların gürültü ederek halkın huzur ve 
sükûnetini bozmak yasaktır. 
6. 12-Çöp evleri oluşturmak yasaktır. Bu gibi durumlarda çöp evi ilgililerce temizlettirilir masraflar 
ev sahibinden temin edilir. 

B— Nizam ve İntizamla İlgili Yasaklar 

MADDE 7. 
7. 1-Belediyeden izin almadan ve yasal harcını ödemeden her türlü Işıklı veya ışıksız tabela, afiş, 
branda, el broşürü dağıtmak yasaktır. 
7.2- Cadde, sokak ve yürüyüş yollarında halkın gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırımları, 
işyerleri veya vatandaşlar tarafından her ne sebeple olursa olsun işgal edilemez. İşgal edenler para 
cezası ile cezalandırılır. 
7.3- Belediyenin izin verdiği yerlerin dışında her ne suretle olursa olsun seyyar satıcılık yapmak 
yasaktır. 
7.4- Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, talaş, saman, cüruf, hayvan pisliği, beton vb. maddeler 
taşıyan her türlü araçlarda bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, 
yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına sebep olacak şekilde araçların üzerini branda ile 
örtmemek veya önleyici tedbirleri almamak yasaktır. 

7.5-lnşaat ve tamirata ait tuğla, taş toprak kireç, kum, çimento, tahta, varil, kazma, kürek vs. gibi 
inşaat malzemesini ve inşaat artıklarını cadde, sokak, kaldırım üzerinde bırakmak, inşaat atık ve 
artıklarını kaldırmamak yasaktır. 
7.6-Beldenin nizam ve intizamını bozacak her türlü hal ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 
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7.7-Dükkânların, işyerlerinin, yaya kaldırımlarına ve önlerine eşya, tabure, tezgâh, sandalye, küfe, 
sandık, oturak, tabela, duba vs. koymak, çıkarmak, buralarda oturmak, işgal etmek, tavla vb. 
oyunları oynamak, gelip geçenlere engel olmak yasaktır. 

7.8-Şehir dâhilinde, Belediyeden resmi izin almadan çadır kurarak eğlence tertip etmek hayvan teşhir 
etmek, hayvan dövüştürmek yasaktır. 
7.9-Arsa, alan, meydan vb. gibi umuma mahsus yerlerde hayvan otlatmak yasaktır. 

7. 10-Mahalle, sokak, meydanlarda motorlu, motorsuz araç park ederek Belediye çalışmalarını 
aksatmak, geciktirmek, Belediye hizmetlerine zarar vermek, kaldırımlara araç park etmek, yaya 
kaldırımlarının önlerine araç park ederek vatandaşların gelip geçmesine engel olmak, park yasağı olan 
yerlere araç park ederek trafiği aksatmak yasaktır. 
7.1 1- Belediyeden izin almadan her ne maksatla olursa olsun mahalle, cadde, sokak, kaldırım ve yaya 
yollarını işgal etmek yasaktır. 
6. 12-KulIanılmaz hale gelen bilumum motorlu kara vs. nakil araçlarını ya da bunların parçalarını 
sokağa veya kamuya ait bir yere bırakmak yasaktır. 
7. 13-Trafiğe kapalı olan park, pazaryeri, bayram yerleri vb. yerlerden geçmek yasaktır. 

7.14- Umuma mahsus tuvaletlerdeki duvarlara, kapı arkalarına her ne suretle olursa olsun yazı 
yazmak, kirletmek yasaktır. 
7.15-Belediyeden izin alınmaksızın tuvalet, lağım, çukur ve fosseptiği açıp temizlemek, taşımak 
yasaktır. Açılmış çukuru muhafaza için engel konulması ve ikaz işareti konması zorunludur. Aniden 
çöken bu gibi çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı taktirde kiracısı veya işleticisi 
tarafından muhafaza altına alınarak ve uyarıcı işaret konulması vakit geçirilmeden yaptırılması 
gerekmektedir. Temizlenen maddeler cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşınması, boş 
arsalara, akarsulara vs yerlere dökülmesi yasaktır. 

7.16-Yasak yerlerde satış yapan seyyarlar para cezası ile cezalandırılır. 

7. 17-Belediyeden izin almadan kavun- karpuz sergisi açmak ve sergilerde başka meyve-sebze satışı 
yapmak yasaktır. 
7.18- Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek 
ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak yasaktır. 
7.19-Kişi kurum, kuruluş yada işyerlerinin her ne sebeple olursa olsun kaldırım ve yolları tabure, levha, 
duba, eşya vb. şeyler ile işgal etmeleri yasaktır. 
7.20-Toplum vicdanı duygularını öne çıkarak vatandaşlarımıza duygu sömürüsü yaparak kalem, 
mendil,çakmak,kitap v.b. gibi eşyalar satma bahanesi ile rahatsız edici dilencilik yapmak yasaktır. 
Böyle kişilerin bu fiilleri Zabıtaca men edilir. Bu şekilde satış yapmak yasaktır. 
7.21-inşaat sahiplerinin, Belediyeden izin almadan beton dökmek veya bir başka maksatla cadde, sokak 
veya yolu yaya ve araç trafiğine kapatmaları yasaktır. 
7.22-Beldede belirlenen gün dışında her türlü hurda toplamak yasaktır. 

C- Belediye Tarafından İşyerlerine Verilen İzin ve Ruhsatlarla İlgili Yasaklar 

MADDE 8. 
8.1-işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını görülebilecek yere asmamak, 

8. 2-Her işyeri açma ve çalışma ruhsatını almak zorundadır. işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını 
almadan faaliyette bulunmak yasaktır. 
8.3- Kapaklı çöp kovası, yangın tüpü ve havalandırma tertibatı bulunmayan işyerlerine, cezai işlem 
uygulanır. 

8.4- İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapmamak, 

8.5- Hafta sonu, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatını beyan etmemek, 

8.6- Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunmayan yaptırımlara riayet 
etmemek, 8.7— Bütün işyerleri Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış 
saatlerine uymak zorundadır. 

8.8- Bütün işyerleri yangına karşı gerekli önlemleri almak, yeteri kadar yangın söndürme cihazı 
bulundurmak ve bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. 
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8. 9-Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları 
denetimlerde belirlenen şartların korunup korunmadığını kontrol ederler. 
8.10- İşyerlerinin genel temizliğine riayet etmemek, 

8.11-işyerlerinin çevreye rahatsızlık vermeden, yol ve yaya trafiğini engellemeden mal indirmeleri 
zorunludur. 

8.12-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri Cami, mabet gibi halkımızın Dini Vecibelerini yerine 
getirdiği yapılara, 25m.den Yakın mesafede açılamaz. Bu mesafe tespitinde, yapıların giriş kapıları 
değil, dini yapının ve ek yapılanmasının açılması istenen yere olan mesafesi esastır. 

8.13-işyerlerinin önleri, çekme mesafeleri, kaldırımların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur. 
Kirli olduğu tespit edildiğinde para cezası uygulanır. 8.14-Gıda maddesi üreten ve satan işyerleri 
genel temizliğe ve hijyenik şartlara uymak zorundadırlar. Aksine hareket edenlere para cezası 
uygulanır. 
8. 15-Ekmek, pide, simit vb. gıda maddelerinin üretim ve satış yerlerinin eksik gramajlı, 
pişmemiş, yanık, şekli bozuk imali ve satışı yasaktır. Tespit edilen bu tip ekmekler alınarak ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılır. 
8.16- Berber ve kuaförlerin kullandıkları malzemelerin steril hale getirilmesi için gerekli sıvı ve steril 
cihazlarını bulundurmak ve hijyene uymak zorundadırlar. İşyerleri önüne kurutmak için havlu vb. 
şeyleri asmaları yasaktır. 
8.17-işyerlerinde perakende satışa sunulan mal ve malzemelerin üzerinde fiyat etiketi bulunması 
zorunludur. 
8. 18-TopIu oturulup kalkılan ve Esnaf Odaları tarafından satış fiyatları belirlenen işyerlerine onaylı 
fiyat listesi asılması zorunludur. Fiyat listesi dışına çıkılması yasaktır. 
8.19- Bu talimatnamede yasaklanmış fiillerin bir yıl içinde 3 defa tekrarı halinde (5326 Sayılı Kanunun 
32. Maddesince 3 defa aynı fiilden ceza uygulanmış işyerleri için) Belediye Encümenin kararı ile, bu 
işyeri umuma açık istirahat ve eğlence yeri olması halinde Mülki idari Amirinin de onayı ile 3 günden 
10 güne kadar mühürlenmek suretiyle faaliyeti durdurulur. Faaliyetin geçici süre ile men edilmesine 
rağmen aynı fiilin yılı içerisinde tekrar yapıldığının tespit edilmesi durumunda, işyeri Encümen kararı 
ile mühürlenerek, ruhsatı iptal edilir. D- Görüntü Kirliliği ile İlgili Yasaklar 

MADDE 9. 
9.1- Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu, görsel 
kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. 
9.2- Tıbbi atıkların torbaya konulmayarak gelişigüzel depolanması ve çevreye atılması, 

9.3- Sağlık merkezlerinde kontemine (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. 
9.4- Tıbbi atık kapları, taşıma araçları ve tıbbi atık konteynırları üzerine, gelişigüzel yazı yazmak, afiş 
yapıştırmak yasaktır. 

9.5- Belediyenin belirlediği ilan-reklâm panoları, bilboardları vb. harici yerlere, izinsiz her türlü yazı 
yazmak, afiş, ilan yapıştırmak, tabela asmak yasaktır. 
9.6- Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçların park edilmesi veya doldurma boşaltma 
yapması yasaktır. 
9.7- işyeri ön ve yan cephelerine satışa arz edilen ürünleri asmak, teşhir etmek yasaktır. 

9.8- Tıbbi atıkları evsel atıklarla birlikte toplamak, 

9.9- Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 

E- Hava Kirliliği ile İlgili Yasaklar MADDE 10. 

10.1- Meskenlerden, dükkânlardan, mağazalardan, imalathanelerden ve diğer binalardan, komşularına 
ve civarından geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman, toz, koku vb. çıkartmak yasaktır. 
10.2-FırınIarın, pide fırınlarının,fabrika ve imalathanelerin bacalarına yönetmeliklere uygun ve 
kontrollerini sürekli yapmaları zorunludur. 
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F- Gürültü Kirliliği İle İlgili Yasaklar 
MADDE 11. 

11.1- Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar 
üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak, 
fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün 
asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaması, 

11.2- Belediyemiz sınırları içinde, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli 
düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılması, 

1 1.3- Motorlu araç ve motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların çıkarılması, 
çalışmaz hale getirilmesi, 

11.4- Motorlu araç, motosiklet, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın gürültüye neden olacak 
şekilde açılarak çevreye rahatsızlık verilmesi, 

11.5- Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kapalı ve kamuya açık alanlarda halkı rahatsız 
edecek şekilde kullanılması, 
11.6- Parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık 
alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması, 
11.7- Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (İbadethane, Hastane, Sağlık 
Merkezleri, Okul vb.) yakınında bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin, mülki 
amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde gerçekleştirilmesi, 

G-İnşaat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kirliliği ile İlgili Yasaklar; 

MADDE 12. MADDE 13. 
12.1- Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, atık üreticileri tarafından, bu tür 
atıkların çevre ve insan sağlığına verebileceği zararlı etkilerin azaltılması için gerekli tedbirlerin 
alınmaması, 12.2- Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, 
yapımı, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan hafriyat, inşaat kalıntısı, moloz vb. atıkları, 
akarsu yataklarına ve kenarlarına, belediyenin belirlediği moloz, inşaat, hafriyat sahası dışına atmak, 
dökmek, boşaltmak ve taşımak, 
12.3- Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak 
tedbirleri almamak ve faaliyet alanı çevresini kapatmamak, 
12,4- Bilumum atıklar ile hafriyat toprağı, inşaat malzemeleri,yıkıntı ve moloz nakliyesi sırasında gerekli 
önlemleri almamak, nakliye sırasında yolları kirletmek, kamu mallarına (yaya kaldırımı, asfalt vb.) zarar 
vermek, üretilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının, taşıma izni almış nakliye araçları ile 
depolama sahaları dışına dökülmesi yasaktır. 
12.5- Hazır beton taşıyan araçların hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişi güzel alanlara 
boşaltmaları yasaktır. 

H— Su Kaynaklarının Kirliliği ile İlgili Yasaklar MADDE 

13. 
13.1- Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanmaması, 

13.2- Vidanjör, seyyar tuvalet veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınan fosseptik ve diğer endüstriyel 
atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama (açık alana) verilmesi, 
13.3- Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında, uyulması gereken kurallara 
uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek, 

13.4- Belde içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atılması, 

13.5- Kanalizasyon şebekesi bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku 
yapmasına, buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi. 

13.6- Yağmur suyu drenaj hatlarına, kanalizasyon ve atık su tahliye kanallarının bağlanması. 

13.7-Su yollarına ve kaynaklarına zarar vermek, yasaktır. 

13. 8-Kaynak sularına zarar verebilecek atık dökmek veya depolamak yasaktır. 
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I-Huzur, Sükun, Sağlık, Emniyet, Trafik ve Hayvanlarla İlgili Emir, Yasaklar 

MADDE 14. 

14. 1-Yıkanmadan, yenen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta 
teşhir ve satışı yasak olup; Açıkta bulunmasından, kirli olarak üretiminden, sonradan kirlenmesinden 
veya herhangi bir suretle sağlığa az veya çok zararı dokunacağı Belediye Hekimliği veya tahlil raporu 
ile anlaşılan gıda maddeleri ve içilecek şeyler imha edilir. Bu suçu işleyenler para cezası ile 
cezalandırılır. 

14.2- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa 
veya kamuya ait bir alana bırakılması yasaktır. 

14. 3-Şehirlerde hayvan alım ve satımları Belediye yetkililerinin tayin edeceği yerlerde yapılır, aykırı 
hareket edenler para cezası ile cezalandırılır. 

14.4- Belediyece gösterilen yerlerin dışında hayvan alımı ve satımı yasaktır. 

14.5- Belediyece yasaklanan sahaları dâhilinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemek, 
otlatmak, hayvan geçirmek yasaktır. 
14.6- Hayvanları dövmek, eziyet etmek, oynatmak, dövüştürmek, kapasitesinin üstünde yük 
yükletmek yasaktır. Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır. 
14.7- Büyük tonajlı kamyon ve tırların şehir içine girmeleri belde kamyon ve tır garajı dışına ve 
sokak aralarına park etmeleri yasaktır. 

14. 8-Halkımızın vicdani ve dini duygularını suiistimal ederek dilencilik yapmak, haksız kazanç elde 

etmek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır) 

14.9- Minibüs ve taksi duraklarının önlerine araç park etmek, yasaktır. 

14. 10-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları üzerindeki baca ve 
ızgaralara katı ve kokulu sulu madde ve atıklar atmak, dökmek, 
14.11- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak bulvar ve yollarda bulunan trafik 
levhalarına riayet etmemek, 

14.12- Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğini sağlamamak, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mezarlıklar; 

MADDE 15. 
15.1- Sarhoşlar, dilenciler, ve seyyar satıcıların mezarlığa girmeleri yasaktır. 

15.2- Köpek, inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve burada otlatmak yasaktır. 

15. 3-Mezarlıklarda belediyeden izin almadan tadilat ve tamirat yapmak yasaktır. 

15.4- Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üzerine 
çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine 
konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne 
olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karş 
saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Pazar Yeri (gezici, sabit, günübirlik, üretici, halk pazarları) Esnafının Uyması Gereken Yasaklar 

MADDE 16. 
16. 1-Gıda Maddeleri Tüzüğü, Pazaryeri Yönetmeliği, Vezirhan Belediyesi Zabıta Yönetmeliği 
(Talimatnamesi) ve Belediye Encümeni kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket 
etmemek, 
16.2- Kılık- kıyafetine, el-yüz temizliğine ve tıraşına özen göstermemek, 

16.3- Pazar Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen saatler dışında, (sabah saat 10.00) dan sonra 
pazaryerine araç sokmak, 
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16.4- Kendisine tahsis edilen yeri 3 hafta düzenli olarak açmayan esnafın yeri iptal edilir. 16.5- 
Pazaryerlerinde çevreyi rahatsız edecek tarzda bağırarak satış yapmak, müşteriye iyi davranmamak, 
müşterilere ve çevresine karşı kırıcı ve sert ifadeler kullanmak, 
16.6- Pazaryerinin Kurulu olduğu yol, kaldırım vb. yerlere izinsiz olarak herhangi bir madde çakarak 
bu yerleri tahrip etmek, 
16.7- Kendisine tahsis edilen yere ilişkin işgaliye bedelini itiraz etmeksizin süresinde ödememek, 
16.8- Kendisine tahsis edilen yeri ve çevresini temiz tutmamak, çöplerini çöp poşetinde biriktirmemek 
ve akşamları poşetlerin ağzını bağlayarak Temizlik İşlerince belirlenen yere bırakmamak, 
16,9- Geçici bir süre için de olsa; kendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan yerlere 
herhangi bir şekilde ürün, kasa vb. koymak, pazarın bitiminde tezgâhlarını pazar mahallinden 
almamak, 
16.10- Satışa başlamadan önce, görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği ürünlerin üzerine 
satış fiyatını gösterir etiket koymamak. Etiketler üzerine birim fiyatı yazmamak 
(Kilogram fiyatı, tane fiyatı vb), aldatma ve yanıltmaya yönelik ifadeler (1/2 kg, yarım kilo vb.) 
kullanmak, etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazıya yer vermek, 
16.11- Pazaryerinde, kendisine tahsis edilen yerin dışında seyyar olarak satışa ürün sunmak ve alışverişe 
gelen vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunmak, 
16.12- Bir başka hak sahibine tahsis edilmiş yere tezgâh açmak, 

16.13- Pazaryerlerinde canlı kümes hayvanları ve diğer evcil hayvanların satışını yapmak, 

16.14- Açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak, 

16.15- Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri, belediyenin izni olmadan bir başkasına devredemez, 
kiralayamaz, ortak alamaz, bir başka amaçla kullanamaz ve kullandıramaz. 
16.16-Satışa sunulan tüm ürünlerin üzerinde etiket bulundurulmaması yasaktır. 

16. 17-Pazaryerinde görevli Zabıta Memuruna ve Tahsildarların görevlerine yardımcı olmayarak 
zorluk çıkarmak yasaktır. 

16.18- Pazar yerlerinde Zabıtanın gösterdiği yerin haricinde satış kastı olmasa bile tezgah kurmak, yer 
işgal etmek yasaktır, 
16.19- Kendisine tahsis edilen yerin dışına çıkmak, yolları daraltmak yasaktır. 

16. 20-BeIdede kurulan Pazar yerinde satış yapan esnaf tezgah arkasında önünde ya da yanında hiç 

bir suretle araç bulunduramaz. 

16.21- Pazaryerinde müşterilerin ve esnafların araç koyulması yasak yerlerde araç bırakmaları yasaktır. 

16.22- Pazar yerinde saat 10:00 dan sonra araç sokmak yasaktır. 
16.23- Pazar bitiminde küçük meyve, sebze vb. şeyler ile ambalaj malzemelerine çöp bidonları dışında 
bir yere bırakmak yasaktır. 
16.24- Hiçbir şekilde ses yükseltici cihazlarla satış ve reklâm yapmak yasaktır. Bu yasak tüm mahalle 
aralarında da geçerlidir. 
16.25- İşgal harçlarına itiraz etmek, ödemeden satış yapmak yasaktır. 

16. 26-Belediye Başkanı ,Belediye Encümeni ve zabıta biriminin olağanüstü durumlarda (hastalık karantina 

v.b) koşullar için alınan kararlar neticesinde pazaryerine belde esnafı harici girişin ve satışın yasak olduğu 

durumlara riayet etmeyen pazarcı için Belediye Başkanının belirlediği süreyle Pazar giriş yasağı uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

A-TopIu Taşıma Araçları, Kamyon, Traktör, Motosiklet ve At Arabalarında Uygulanacak Kurallar Ve Bu 

Araç Sahiplerinin Uyması Gereken Kurallar MADDE 17. 

17.1- Toplu taşıma ve Köy otobüs, minibüs, midibüs araçları ile ticari taksilerin belediyece gösterilen 
yerlerin ve durak yerlerinin haricinde beklemeleri yasaktır. 
17. 2-Motorlu motorsuz araçların yaya ve araç geçişini engellemesi yasaktır. 

17.3- Otobüs, Minibüs, midibüs, traktör, kamyon, tır, iş makineleri vb. araçları Belediyece tahsis edilen 
garaj ve otoparklar haricindeki yerlere park etmeleri yasaktır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Denetim ve Cezai Hükümler 

MADDE 18. Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimi 
Belediye Zabıtası veya Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilen personel/personeller tarafından 
yapılır. MADDE 19. 

1) Bu yönetmelikte yer alan Belediye emir ve yasaklarını içeren fiilleri işleyenlere, 1608 sayılı 
Umuru 

Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı 
Maddelerini Muaddil Kanun'un I.maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde 
belirlenen yaptırımlar uygulanır. 

2) Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya diğer cezalara rağmen, emre aykırı 
davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 
Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun'un 
1 .maddesine göre, "yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; Belediye 
Encümeni kararı ile yasaklanan faaliyetin şartlarının kaldırıldığı ve bu kapsamda her türlü tedbirin son 
bulduğu yönündeki işyeri ilgilisinin taahhüdünün yazılı olarak bildirilmesine kadar geçen süre için işyeri 
kapatma cezası verilir. 

3) Belediye tarafından, kendilerine belli gün ve saatler arasında geçici olarak tahsis edilen yerin, 
bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı 
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun'un 
Bazı Maddelerini Muaddil 1608 Kanun'un 1. maddesine göre, Belediye Encümeni kararı ile idari para 
cezası uygulanır ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir. 

4) Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, Belediye Encümeni kararı ile 6183 sayılı 
kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı 
Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun'un I.maddesine göre Belediye 
Encümeni kararı ile idari para cezası verilir. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yükümlülük 

MADDE 20- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13.maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, 
bulunan veya ilişiği olan gerçek ve tüzel kişiler; Belediyenin, kanunlara dayanarak çıkarttığı yönetmelik 
hükümlerine, kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür, Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 21- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5393 sayılı Belediye kanunu, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır. Yürürlük 
MADDE 22- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra Belediye İlan Panosunda 
yayımlanması ile yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 23- Bu yönetmelik hükümlerini Vezirhan Belediye Başkanı yürütür. 


