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ToPLANTlYA KATlL}lA} ANLAR:

KARAR ÖzETi: .ajİirn Yöneımeııhlei' nin görüşülmesi

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2020 Ytll ocık ayl olağan meclis toplantısınt
(Birinçi Birleşiın, Birinci Oturum) yapmak ve gündemdeki konuları göıüşmek üzere; 05.0t.202O Salı günü (bugün) §aat 16:0' d4
Belediye Başkanı Mehmet TUTAL başkanlığında ve yukaııda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile " Belediye Düğün §ılonundı"
toplandt.

TEKLiFl (GÜNDEMiN 4. MADDEsİ) : insan Kaynaklan ve Eğitim Md.lüğü'nün 31.12.2020 tarihinde Belediye Meclisi'ne
havale olunan E-727l'7 498-105.02-5926 sayılı önerinin 2.inci maddesinde; "Bifim Yöneımeıikıerinın görüşülmesi,"
1.I. "İnsan Kaynaklorı ve Eğllim Müıtrrtüğü" 'ntln mevcut olan birim yönetmeliğinin (7/l0) maddesinin iptal edilerek
güncellenmesinin görtışülmesi.
1.2, "zabııa Mlldüllüğü" 'nın mevcut olan birim yönetmeIiğinin mevcut müdürlü$ın işleyişi, görev ve yetki tanümına uygun
olarak günceIlenmes in in görüşülmesi.
4,3, Desıek Hi?rıeıleü Madü llğül'nün mevcut olan birim yönetmeliğinin mevcut müdürlüğün işleyişi, görev ve yetki
tanımına uygun olaIak güncellenmesinin görüşülmesi.
1.4. Yeni ihdas edilen "Makine İkmal Bakım ve Onorım Müdü üğü" 'nttn görev ve yetki tanımı ile ilgili birim
yöneımeliğinin göriışülmesi.
45. Yeni ihdas edilen "TemiıJik İşleri Müdliıtüğül' 'nijn görev ve yetki ianımı ile ilgilibirim yönetrneliğinin görüşülmesi.
1.6. Yeni ihdas edilen "Koordinasyon İşted Müdr rğü" 'nün görev ve yetki tanımı ile ilgili birim yönetmeliğinin
görüşülmesi.
1.7. Yeni ihdas edilen "Sıraıeji Geıişıhme Müdürlüğü" 'nün görey ve yetki tanımt i|e ilgili birim yönetmeliğinin
görüşülmesi. " planlanmalıiadır. Konunun görüşUlerek karara bağlanmak iizere evrakın Meclis Başkanlığı'na havalesini
olurlarınıza arz ederim." şeklindeki yazı; yllrilrlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek üzeıe karar alınması için
Belediye Meclisi'ne havale olunmuştuı.

KARAR: İnsan Kalnakları ve Eğitim Md.lüğü'nün 31.12.2020 tarihinde Belediye Meclisi'ne havale olunan E-72717498-
l05.02-5926 sayılı önerisinin 2.inci maddesi; Belediye Meclisi'ne havale olunan ve yukarıda metni yazılı olan Başkanlık
önerisini;

Belediye Meclisimizin 05.01.202l tarihli toplantısında okudu ve konu hakkında gerek|i açıklamada bulundu. Meclis
Üyelerince müzakere edildi. "Mevcuı olan biüm müdtl ükıerınin !öneımeliklefinin mevcuı ışıe!iş, gtjrev ve yeıkı ıonımına
uygun olarak güncellenmesİ ve yenİ ihdas edİlen müdülıüklein bi m yöneımelikleünı görcv ve leıki ıanımına uygun
o/aıat" kabulünü oylamaya sundu.

İşaıetle yapılan oylama sonucunda "Birim Yönelmelikleıi" oybirliği ile kabul edildi.
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T.c.
sEYDİşEırtR BELEDIYE BAŞKANLIĞI

ZABrTAMÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SoRUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI EAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLtIM

Amıç, Kıpsım, Dıyınık ve Taıımlır
AlVtAÇ:
MADDE ı_
Bu Yönetmelik Seydişehir Belediyesi Zabıtasının kuru|uş, görev, yelki, sorumlululq çılışma usul ve esaslırını
d0zenleyerek, beldenin mücavir alan sınırları dAhitinde 5393 sayılı Belediye Kanunu vs diğer kanunlann
Belediyeye yük|ediği görcvleri yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına Kanunlaı çeıçevesinde ıınuıatr göıtv
ve yetkileri, kamu düzcni veya genel sağlığın korunması, belde sakinlerinin sağlık, esenlik ve huzurunun teınini
amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat, 5326 sayılı Kıbahatler
Kanunun 32. Maddesine ve l608 sayılı Umuru Belediyeye Milteallik Ahkimı Cezaiye Hakkındı 4E6 Numanh
Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanununa göre idari yaptırımlann uygulanması amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM;
Iı{ADDE 2

Bu Yönetmeliğin hükümleri, Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdüriüğünü ve 31.03.20l4 taıihinde yürürl0ğe giren
6360 sayılı Büyükşhir Yasası ile İlçemize baglanan kırsal mahalleri, ve mücavir alan snırlan dihilindeki t{lın

gerçek ve tilzel kişiler ile kuıum ve kuruluşları kapsar.
DAYANAK:
MADDE3_
Bu Yönetmclik 03/072005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun l4 vc l5. maddclcrinde beliıtilen yctki ve
görevlerin yerine getirilmesi amacıylq aynı kanunun l5. Maddesinin l. Fıkrasının (b) bendine ve 5l. Maddçsinin
l. ve 3. Fıkra hükümleri, 6360 saylı Bllyükşhir kanunu, 5326 sayılı Kıbahatler kanununı dıpnılarak
haarlanmıştır.

TANIMLAR:
MADDE+
Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında;

ı. Belediye: SeydişhirBelediyesini,
b. Belediye Başkanı: Seydişehir Belediye Başkanını,

c. Belediye Meclisi: Seydişehir Belediye Meclisini,
d. Belediye Encümeni; Seydişhir Belediye Encümenini,

e. Belediye Zabıtası: Yasal mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde Seydişehiı Belediyesi sınıılırı içerisindc

beldenin diizenini koruyan, belde halkının sağlık ve huaırunu sağlayan, yetki orgınlann bu amaçla alacaklan
kaıarları uygulayan, belcdiyc suçlannın işlenmesini önleyici tedbirleı alın, işleııen bclediye suçlannı
araştıran ve takip eden, haklannda kanuni işlem yapan Seydişehir Belediyesi özel kolluk kuwetini.

f. Belediye Zabıo Personeli: Seydişhir Belediye zabıta Mtıdurtınu, Zabıa Amirini, Zıbıtı Komiscrini, ve

Zabıta personelini.

g. Belediye Yaıdımcı Zabıta Personeli: Seydişhir Belediye Meclisi tııafından lcçhizat, kıyafct, görcv ve

çalışma esas|arı belirlenen personeli
rKhtcİ BöLüM
zıbıtı Teşkİııtt

Kuruluş
MADDE 5

1) Seydişhir Belediyesi Zabıta Teşkilatı 22.02.2007 ıarih ve 26442 Sayılı Resmi Ga2€te'de yaymlanan
Belediye ve Bağlı Kuruluşlaıı ile Mahalle ldaıe Birimleri Norm Kadro İlke ve S Dair
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üçüııcü nöLüIıI
Görev, Yeıki ve Sorumluluk

Blrimleri ve Görcvleri
MADDE ı0
1-) Belediye Zabııı Müdürlüğü bİrimleri ışğıdı gibidlr
ı) Beldenin düzeni ve esenlik birinıi
b) İmır birimi
c) Sığhk birimi
d) Trıfik blrimi
e) Yırdım birimi
Q Ölçü ve ıyırtır blrimi

il
I (

Yönetmelik hük0mleri çerçevesinde belediye meclisi kararları i|e oluştııruIur. Teşkilaı oluşuıutuıkcn
kaYnakların etkili ve verimli kul|anılması, zabıta hizrıetterinin kalitesinin aılınlması, ihıiyaç duyulan nitetitç
unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

2) Beldenin nllfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikiate alınaıak Zabıta M0dlırlüğ0 için
ihtiyaç duyulacak birimler kurulabilir.

3) Seydişhir Belediyesi Zabılısı hiznetin gereğine ve yoğunluğuna görc imar, çevıe, sağlılq trıfilq turizsı sibi
birimlere aynlabillr.

4) Seydişehir Be|ediye zabııası hizmetin öze|liğine görc ssbit, yaya ve motorlu taşttlarta gezici ve toptu olEıık
görev yapaı.

kıdro ve ünvıntır
MADDE 6

l) Belediye zabıa teşkilaıı personel kadro ve unvanları Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Müalli idare Birimleri
Norm Kadro ilke ve Standanlarına ilişkin esaslara görc belirlenmiş; Zabıta M0duriı, Zabıta Amiri, Zabıta
Komiseri, Zabıta Memuru ile hizmet için gerekli Yardımcı Zabıta kadrolarından oluşur.

Bığlılık
MADDE 7

l) Belediye Zıbıta Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır. BeIediye Bşkanı Zabıta Müdürlüğü üzerindeki
yetkilerini Belediye Başkan Yaıdımcısına devredebilir.

2) Özel kınunların 1eüili kıldığı hallerde mahallin en büyük Mülki idaıi Amiri, zabıta personelini Belediye
Başkanım bilgilendireıek görevlendirebilir.

Görev Alını
MADDE E
l) Belediye Zabıtası Seydişhir belediye sınırlan içerisinde görevli ve yetkilidir.

Çılşnı Düzıni
MADDE 9

l) Bclediye zabıta hizmetleri rcsmi tatil günleri de düil olmak tlzere, gllnün 24 saati aksatrlmadan s0rdüıllltlı.
Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri l4.07.1965 tarihli ve 657 saylı Devlet Memurlın Kınuıunda
belirtilen çalışma süre ve saaılerine bağlı olmaksızın, hiznetin aksatılmadan yüıllttllmesini sağlıyacak

şekilde aynı kanunun l0l inci maddesi gereğince Devleı Personel Başkanlığının uygun görtlş0 ılındıktan
sonra belediye zabıta Müdürünün teklifi ve Belediye Başkanınm onayı iıe tespit olunur. Fada çılışmı
ücretleri ile ilgili olaıat 5393 sayılı Kanunda yer alın hük0mler uygulanır.

2' 7^büa personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat

şklinde dlızenlenebilir. Belediye Zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 4E saati gçmeyccek

şkilde düzenlenir. Ancık personel sayısı az olan zabıtalaıda 12 srat iş, 12 saat istirahat şeklinde dilzcnlemc
yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hiznetin sürekliliğini aksafnamak kaydıyla ve bir sııı dıhitinde
personele 657 sayılı kanunun 99 uncu maddesi göz önündğ bulundurularak aynca hıftadı blr gğn ilave izin
verilebilir.

i)
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g) Korumı ve güyenlik birlml
h) lş yeri ruhsıt birimi
ı.)Turiım birimi

2) Belediye Zabıta Müdürlüğü, bağlı birimleri ve görevleri
ı) BeIdenin düzeni ve qıenlik birimi ile ilgili görcvleri;
l. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak

amacıyla kanun, tüzttk ve yönetmeliklerde, belediye zabııasınca yerine getiriıeceği belirtilen görevıeri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

2. Belediyece yerine getirileceği belirtiIip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini
ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getiıilmesi tabii olan görcvleri yapmak.

3. Belediye karar organları tarafından alınmış kararlaıı, emir ve yasaklan uygulamak ve sonuçlanm
izlemek,

4. Ulusa| bayram ve genel ıatil günIeri ile özellik taşıyan günlerde yapllacak törenlğrin gercktirdiği
hizmelleri görmek.

5. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyanlan yapmalq tedbirleri almak
bayrak asılmasını sağlamak.

6. Kanunlaıın belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususlan yerinc
getirmek.

7. Belediye cezalan ile ilgili olarak kanunlaı uyartnca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu
yasaklara aykın hareket edenler hakkında gerekli işlemleri 1apmak.

8, 2l|ll924 ıarihli ve 394 sayılı Haftı Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini
kapatarak çalışmalanna engel olınak ve haklarında kanuni işIemleri yapmak.

9. Bulunmuş eşya ve mallaıı, mevzuat hüküml€rine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve lşlemlerine
görc korumak; süipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve mallann,
m€vzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı atınd*ıan sonra bulana verilınesini
sağlamak.

10,2814l|926 tarihli ve 83l saylı Sulaı Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kınlmasını,
bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmalç şhir içme suyuna başka suyun
kanştınlmasını veya sağlığa zaıaılı herhangi bir madde atılmısını önlemelç kaynakların etııfinı
kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11.251412006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hiznetleri Kanunu ve bu Kanuna görc çıkanlan 3l/7/2006 t rihli
ve 25245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya llişkin Yönetmelik çerçevesinde
binalaıa verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesing bozulmasına mani
oImak.

12.23l2l1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hüküm|eri çerçeveslnde etitelsiz
ma|, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kıçınma, taksitli ve kampanyalı satışlaı ve denetim konularında
bclediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13. Kanunen be|ediyenin imi veya vergi ve harçlara tıbi iken izin alınmaksızın veyı haıç ve vergi
yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunlann yapılmasındq işlctilmcsinde, kullanılmasında veya
satı|masında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

|4.1Dt6ll934 tarihli ve 254E sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binatan lnşası Kaşılığı Olarak Alınacak
Harçlar ve Mahkumtara Ödetıirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevindc h{lkrmlü
olarak bulunanlaı ve ll/E/l94l tarihli ve 4109 sayı|ı Asker Ailelerinden Muhtıç Olanlara Yardım
Hakiında Kaıuna görc, yardıma muhtaç olduğunu beyanla m0racaat edeııler hakkında mütaçlık durumu
araŞırması yapmak.

15.2615ll98l tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen 1crlerin işgline ençl
olmak, işga|ler ile iIgili tahsilat görcvlilerine yardımcı olmak.

|6, l5l5l|959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolıyısıylı Alınacık Tedbirterle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hıllerde görevli ekipler
gelinceye kadar gerekli ıedbirleri almak.

|7.Illl11989 tarihli ve 35l6 sayılı Ölçuler ve Ayar Kanununa ve itgiti yönetıncliklerine görç, ötç0 ve rartı
aletlerinin damgalarını kontrol eımek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını yetkili

baskül,tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayan
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line gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
l8.M/6/l989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlanna Dair Kanun H0kmonde Karımamcnin

Değiştirileı€k Kıbulüne Dair Kanun ile l4l7t2005 taıihli ve 2OO5I92O7 sayı!ı Bakanlar Kıınılu Kııan ite
yüriirlüğe konulan, Işyeri Açma ve Çalışma Ruhsat|anna llişkln Yonetıneüik hükümleri gcrcğince,
işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontıol etmek, yetkili merciterce verilen işyeri kapaüıı cezasını
uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

19. 05/l2ll95l taıihli ve 5E46 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve
yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi ıaşıyıcı materyallerin yol, meydın, pazaı,
kaldınm, iskele, köprtl ve benzeri yerlerde satışına izin vermçmek v9 §at!şına rcpbbüs edilen
materyal|eri toplayarak yetkililere teslim etmek.

20.2ll7/I953 Urihli ve 6183 sayıIı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkııdaki Kanuna göıe bclediye
alacaklanndan dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilaılarda yardımcı olmak.

2|. l3l3l2005 tarihli ve 5326 sayıIı Kabahatler Kanunu ile veriten görevleri yerine getirmek.
22. Korunması belediyelere ait taıihi ve furistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınınalaıına,

tahrip edilmelerine ve her ne surctle oluısı olsun zaıaıE uğatılmalannı meydan vermemek.
23. Mülki idaıe amiri, Belediye Bşkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizınetle ilgili emirlerini yerine

getiİmek.

b. İmır birtmi ile llgili görcvleri;
l. Fen elemanlaııyla biılihe yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2. 3l5ll985 arihli ve 3194 sayılı tmaı Kanunu ve ilgili imaı yönctmeliklerine göre belediye ve mücaviı

alan sınırlan içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görillen arsaIann çwilmesini sağlamalç açıha
bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattııarak zararlarını ve tehlikelerini gidermelq kana|izasyon ve
fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalaıına mani olmayı sağlama\ hafriyat at*lannın müsaıde edilen
yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşlttırma\ yıkım kararlannın
uygulanmasında gerekli tedbirleri alma\ ruhsasız yapılan inşaıtlan lespit etmek ve derhal inşatı
durduıarak belediyenin fen kuıuluşlarının yeıkili elemanlanyla birlikıe tutınak düzenlemek ve haklınndı
kanuni işlem yapmak.

3. 201711966 ıaıih|i ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılşmaya meydan vermemek,
izinsiz yapılann tespitini yapmak ve fen elemanlannın gözetiminde ykılmasını sağlamık ve gcıckli diğcr
ıedbirleri almak.

4. Zll7ll983 tarihli ve 2863 sayıh Kültür ve Tabiaı Varlıklannı Koruma Kanununa göre, sit ve koruma
alanlarında ruhs&tsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranlaıı, izinsiz defıne arayanlan ilgili mercileıt
bildirmek.

c. S8ğhk biriml lle llgili görevleri;
l. 24l4ll930 tııihli ve l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27152004 tarihli ve 5l79 saylı Gıdalann

Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hlikmünde Kıramamenin Değiştiriloıçk lkbulü
Hakkında Kanun, ilgili ttlzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekti kaıırlann ycrine
getirilmesinde görevIi personele yaıdımcı olmak.

2. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı otarak işleti|en işyerleriyle ilgili olaıak lşyeri Açma ve

Ça|ışma Ruhsaılanna İıişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 539] sayılı Kanunun l5 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi

uyarınca gayri sıhhi müİssese|er ile umuma aç* lstirahat ve eğlence yerleİinin ruhsatlı olup olmadığını
denetlemek.

4. Ev, aPartman ve her ıürlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kufu ve at*lannın
eşlenmesini önlemek,

5. Cıdde, soka§ paık ve meydanlaıda mevzuata ve sağlık şaıtlanna aykırı otarak §atış yapan seyyaı
satıcıları men eğnek, bu hususta yetkili meıcilerin kaıarlanyla zabıta tarıfından yerine getiıilrncsi istenen
hizmetleri yapmalc

6. Gıdalaıın Ürctimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükm{tode Kırımamenin D€ğiştirileıek
Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tilzilk ve yönetınelikler gercğince ykanmadan, soyulmadan veya
pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta saıılmısına mani olınak, kaııştırıldıklanndan ştlphe
edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata yetkili
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Personelin bulunmaması halinde tüzirk ve yönetmetiklerde belirtilen kurallara uygun olarak numunef
biz"'t almak ve yapılan tülil sonucunda sağlığa zaraılı o|duklan tespit edilenleri ye*ililerin karaıı ile
imha etnek.

7. Yetkili merci|erin karaılaıı doğultusunda belirlenen yerler dışında kuöan kesilmesini öntemek.
8. 9/8/1983 tarihli ve 2872 *yılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetneliklere göre çvıt vc insan sığlıüna

zaıar veren, kişilerin huzur ve sükünunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yçan fabrikE,
işyeri, atöIye, eğlence yerleri gibi müesseseleri futınak düzenleyerek yetkili mercilere biIdirmek vc bu
konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9. 8/5/l9E6 taıihli ve 3285 sayılı Hayıan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göıe bir yerde
hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayıan ölümlerinin gör{llmesi hatinde ilgili meıcilere haber
vennek, bu yerleri geçici kordon ıltına alınak, yeılıililere bu konuda her tiirlü yardımı yapma!ç imhası
gereken hayvanlann iılafına yardımcı olmak, bunlann insan sağ|ığına zıraı vermeyecek şkilde imhısını
yaptırmak.

l0.3285 sayılı Hayvan SağIığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvınsal ürilnlcrin
nakliyeciliğini yapanların ruhsaılarını ve hayvanlann menp şahadetnamelerini konırol etmek, mezbüa
ve et kombinssı dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yıpmak.

|1,241612004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanlaıı Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri
içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12. llgili kuruluşlar ile işbirliği halinde finnlann ve ekmek fabrikılannın ve diğer gıda üretim yerlerinin
sağlık şaıtlanna uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşlann talebi halinde nezaıet etmelq ekmek ve
pide graınajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

d.)Trafikle birimi ile ilgili görevleri;
l, l3ll0/l983 tarihli ve 29l8 sayılı Karayollan Trafik Kanununa göre belediye smırlafı ve mücıvir s|anlar

içerisindeki karayollan kenarlannda yapılan ytpı ve tesisler için belge arama\ olmayanlar haikında fen
elemanları ile bir|ikte tutınak düzenlemek.

2. Yetkili organların karaıı uyarınca ıespit edilen durak yerleri ile karayolq yol, caddc, sokak, meydan ve
benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gercken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmık.

3. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalannda gerekli traiik önlemlerini ılmak.
4, Belediyelerce dikilen trafik işareı ve levhalarına verilen hasarlan tespit etmek.
e.) Yırdım görevleri;
l. Beldenin yabancısı bulunan kimselerç yardımcı olmak.
2. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağaniistii hallerde sivil savunma hizmetterinin gerektirdiği ve kendisine

verilen görcvleri yerine getirmelc
3. Korunmaya ve bakıma muhlaç çocuklan, özürlüleri, yşIılan ve yaıdıma muhtaç kişileri tespit halinde

sosyal hizrnet kuramlaıına bildirmek.
f). ölçü ve ıyırlır birlmi ile ilgiü görevlerI
l. l l/l/l9E9 tarihli ve 35l6 sayılı Ölçtller ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetneliklerine göre, ölçü ve taıtı

aletlerinin damgalannı kontrol etmele, dımgası2 ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemel«, ycüili tımircilerin
yeüi bclgeleıini kontrol etmeh damgalaımamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantaı, baskül, line gibi ölç0 alederini
kuIlandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

g .) Korumı ve güveılik birimi ile ilgili görevleri
l . Belediyemiz merkez ve idari binaların koruma ve güvenliğinin sağlanması
2. Belediyemiz ve mücavir alanlarındaki §letme ve iştiraklerin koruma ve güvenliğini sağlama

h.) Turizm birimi ile llglli görevleri
l,İIçemizde bulunan tuıizıne açık tarihi yerler,binalar,camiter, hamamlaı,milli parklaı, yeme içme yerleri,
konaklama ve baıınma yerleri,milli park ve bahçelerimiz, llçemizin coğrafi, fiziki yerleşimi tarihi hakkında
dışaııdan gelip görmek için gelen yerli, yabancı turistlere bilgi vermek tanıtım yapmak ve yön|endirmek.
ı.) § yerl ruhsıt birimi ile ilgili görevlerl
|. 04l6ll9E9 tarihli ve 3572 sayılı lşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hilkmünde Karamamenin
Değiştiri|erck Kabulünc Dair Kanun ile l4l? 12005 tarihli ve 200519207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yür{lrlüğe konulan, lşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin
açma ruhsalı ılıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatına cazastnı lamak ve

l/1

gereken işlemleri yapmak.
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2, Ça|ışma alanında faaliyette bulunan iş yerlerine ait isim, adıes, faaliyet atanı, çalışn sayısı, çalışma ruhsatı,
hafta sonu çalışma izııi ve tabela bilgisi gibi ulaşıIa bilen tüın bilgileri üaalı ve görsel olaıak kıydedeı, csınfı
mevzuatl8nn verdiği ye*iler çerçevesinde denetler.
3. Ruhsatsız olarak açı|an veya ruhsata aykırı olaıak işIetiten işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Qlışma
Rüsatlanna İlişkin Yönet nelik hükümlerine göıe işlem yapmak

MADDE ıt
l) Belediye zabıtası; kanun, tilzülq yönetmeliklerin ve yetkili belediye organ|arının yüklediği görevleri yerine

getircbilmek için be lediye sınırları içinde;
ı, Umuma açık yerlere girer, gertkli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ilc ilgili

belgeler ister ve haklannda tutanak dtlzenler,
b. Boşaltılrnası ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin kıraı veya emirleri bulunan ).apı, ev veya

müesseselert kanuni yetkiIilerle birlikıe gircr ve yasal yaptınm uygular,
c. Mevzuatla bele.diye zabıtasına lanınan yetkileri kullanmaya mani o|anlar hakkında adli kowşturma

yapılmak 0zere tuıanak düzen|er,
d, Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
e. Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykın olarak seyyar süışta bulunan kimseleri ve başkılınnın

ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldınmlannı, izinsiz işgal edenleri men eder,
f. TaşıtIann durmak, duraklamak ya da park etınek suıetiyle yollan, herkesin gelip geçme§ine mahsus

yerleri ve yaya kıldırımlannı işgallerini önler,
g. Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olırak gazete, d9r8i ve kitıplaıın yerde rcşhir edilerek

satışını önler,
h. 5E46 sayılı Fikir ve Sanat Eser|eri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımlann ıespiı edildiği

kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kunılan yerler, meydanlar,
mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprtı gibi umuma ait yerlerde sat§ın8 izin vermcz ve bunlınn
satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yctkili makam|ara teslim cder,

i. Sağlığa mutlal surette zararlı olduğu usulUnce yapılmış tahliller sonunda sıbit olan bozulmuş kokmuş
ve çüriimüş gıdı maddelerini yetkililerin isteği ve raporu tDerine imha eder,

j. Süipsiz olup, beldede başıboş dolaşaıı hayvanlann muhafaza allına alınmasını sağlar ve bunlaıdan
tehlike yaratması muhtemel olanlann veteriner ekiplerince usulü &irtsinde akisiz hale getirilmesin€
yardımcı olur,

k Umumi yerlerde aşırı derecede gürilltü yapanlara, çevreyi kiıletenlcre, w^r ve pan8p ycrleıinde geliş
ve gidişi zorlaştır ani ara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayantar hakkındı geı€kli yasal işlemi
yapar.

Sorumluluğu
MADDE 12

l. Belediye zabıtası amir ve memurlan, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yöneğnelik ve emirleri bilmeklc,
hianetlerini bunlann bükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getİrilmesi sırasında birbirlerinc
yardım etmekle yüküml0 ve sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
zıbıtı Müdiırİınün Görev,Yetki ve Sorumluluklın
MADDE ı3
t. Zabıtı Müdilıil, görev ve hizmetlerinden dolayı Belediye Bışkanına kaşı sorumlu olup;

ı. Bu yöneınclikte betirtitcn müdtlılük himıetlcrinin ilgili mevzuata uygun,.ctkili, ekonomik ve vcrimlİ
yüriltülmesini sağlamık,

b. MOdürlüğOn görov ılanına giren konutarla ilgili mevzuaı, yargı kararlannı ve yayınlan tıkip etığk,
personeIini bilgilendinnek ve eğitmek.

e. Mudtlrluk görcvlerinin kapsamına giren bütlln işleri sevk ve idare ederek gercken denetimleri yıpmak.
d. Müdürıükler arası görev ve koordinasyonlarda gerekli galışma ve desteğ sağarıalqçaıışma alsnına giİ€ı

ve bşkanlık makamınça verilen diğer görevleri yapmakla görevli ve yeüilidir.

ü1
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zrbıtı Amirinin Görcv, Yetki ve Sorumlutuklan
MADDE 14

l. Kendisine bağlanan birimin iş ve işlemlerini ilgili mevzuat çerç€vesinde Zabıta Müdürtınden alacığ! tslimat ve
yetkileri uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürtltülmesini sağiamak.

2. Zabıta Müdüritne ka§ı sorumludur. Zabııa Müdüriine görevlerinde yardımcı olmakla görevli ve yetkitidir.
Zıbıtı Komiserlniı Görev, Yetki ve §orum]uluklın
MADDE ı5
l. Amir ve Zabla Müdürllnün verdiği yazılı ve sözlü emirler ile yönetmelikte belirtilen görevleri kınuq t{lz{lk ve

yönetmeliklere uygun oIarak en etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesini sağlımak.
Zıbıtı Memurunun GEıev, Yetki ve Sorumluluklan
MADDE ı6
l. Kendisine verilen yazılı ve söz|ü görevleri alacağı taliınat ve yeıkiler çerçcvesinde uygun, etkili, ekonomik ve

koordineli olarak yerine getirmek.

2. Kendisine verilen araç gereçleri koruma{görevi ile ilgili rapor ve yazışmalan yapmak.

3. Görcv ve yetkilerine uygun olaıak çalışma alanında beldenin düzen, esenlilq sağlık, imar, trafil«, ve yaıdımla
ilgili görevleri yapmak.

4. Çalışma alanında faaliyetıe bulunan iş yer|erine ait isim, adres, faaliyet alanı, çalışan s8yıst, çalışma ruhsatı,

haftı sonu çalışma izıi ve tabelı bilgisi gibi ulaşıla bilen tilm bilgileri yazılı ve gönel olarak kaydeder,

esnafı meırzuatın verdiği yeıkiler çerçevesinde deneller.

5. Çalışma alanında görev alanına giren heı türlü ihbaı ve şikayetlere müdüale etmetq gerckli önlemleri almak,
yasa| yaptınmlan uygulamak.

6. Müdür|üğüne ait evrak dağılımını yapmak.

7. Zimmetine verilen araç gereç ve telsiz ile kullanımına tahsis edi|en araçlann bakımlı ve işler dunımda
olınasını sağlamak.

8. Belediyemize ait tebligaıları yapmak.

9. Pazır yerinde Pazar esnafının yol işgaIini engellcmesi, esnaf takip çizelgesinin tutulmast, pazartının, pozı,
yöneüneliğine uygun faa|iyet gOstermesini sağlanmai ve tahsildara yardımcı olmak.

10. Denetimler sonucu ıespiı edilen eksiklik ve aykırıhklaı için yasal iş|em yapmılç
1l. Üsıleri tarafından veritecek diğer görevleri yapma*la görevli ve yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
5326 SAYILI KABAIIATLER KANUNUNUN 32. MADDESİNİN EMRE AYKIRI

DAVRAMş HÜI(ÜMLERfofo{ vE ı6OE SAYILI UMLrRU BELEDIYEYE
MürEALLİK AHK^Mı cEzAtyE HAKKINDA 486 NUMARALI KANUNUN BAzı

MADDELERtNİ ıvıuıontr, x.ıNUNrrN uYGULANABİLECEĞı zABrrA
yöNETı/txilĞi Gnı,hıı.ırr.ııırrstı

BELEDİYE ZABITASININ LIYGULAMADAKİ YA§AL DAYANAKLARI

!
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MADDE ı7
l) 2709 Sayılı T.C. Anayasası.

2) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

3) 6360 Saylı Büyük Şehir Kanunu

4\ 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındı Kınun.
5) l593 Sıylı Umumi Hıfzıssıhha Kınunu.
6' 720l Sayılı Tebligat Kanunu.
7' 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu.
8) 3l94 Sayılı Imar Kanunu.

9) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.
l0) 394 §ayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun.



ll) 2464 Sayılı Beiediye Gelirleri Kanunu.
l2) 5E46 Sayılı Fikir ve Sanıt Eserleri Kanunu.
13) Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Ürcten lş Yerlerinin Çatışma İzıi ve Gıda §icili ve

Ürttim İzııi lşlemteri ile Sorumlu Yönetici lstihdamı Hakkındaki Yönetmetik.
l4) 472l Sayılı Türk Medeni Ksnunu.
İ5) 83t Sayı!ı Adli Tıp Kurumu Kanunu ve 2659 Sayı!ı Sular Hakkında Kınun.
16) 5490 §ayılı Nüfiıs Hiznetleri Kanunu ve Adres ve Numaralımaya llişkin Yönetmetik.
|7' 5625 Saylı Belediye Teşkilatı Olan YerIeşim Yerterine lçme, Kullanmı ve Endttstri Suyu Tcmini Hıikındı

Kanun.

t8) 309t Sayılı TEınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecaützlerin Önlenmesi llakkında Kanun.
19) 4982 Sayılı Bilgi F/inme Hakkı Kanunu.
20) 5996 Sayılı Veteriner Hiznetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.
2İ) 6183 Sayılı Amma AlacakIannın Tüsil Usuttl Hakkında Kanun.
22) 3516 Sayılı ÖIçüler ve Ayaı Kanunu.
23) 3294 Sıyılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu.
24' ?863 Saylı Külttir ve Tabiat Varlıklarını Korumı Kanunu.
25) 298l Sayılı lmar, Gecekondu Mevzuatlanna Aykırı Yapılan Uygulamalır Hakkmdaki Kanun.
26) 4E57 Saylı iş Kanunu,
2n 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genet Tıtiller Hakkında Kınun.
28) 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu.
29) 1380 Saylı Su Ür0nleri Kanunu.

30) Belediye Zıbıta Yönetmeliği
3l) 5326 Sayılı Kabüatter Kanunu.

32) 5l99 Sayılı Hayvantan Korumı Kanunu.

33) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını llişkin Yönetmelik
34) Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünteri Ürctim Tesisterinin Çalışma ve Dcnetlome Usul ve Esaslanna Dair

Yönetrnelik.

3Ş Biıkisel Atık Yağlann Kontıol0 Yönetnreliği.

İ6) 7269 Sayılı Umumi Hayaıa Müessir Afetler Dotaytsıyla Alınacak Tcdbirlcrte Yapılacak Yardımlara Dıir
Kanun.

37) 5530 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ve Özel Öğı€tim Kurumlın Yöneimetiği.
38) 634 Sayıh Kat M0lkiyeti Kanunu.

39) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.
40) İşçi §ağlığt ve lş Güvenliği Tüzllğü.,

41) Gıda Maddclerinin ve Umumi Sağlığı llgilendiren Eşya ve Lcvazımın Hususi Vasıflanm Göstcrcn Tüzflk.

42r 5307 Sayılı Sıvılşınlmış Pctrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elcknik Piyasası Kanununda Dcğişiklft
Yapılmasını Dair Kanun.

43) l608 Sayıh Umunı Belediyeye Mliteallik Ahkimı Cezaiye Hakkındaki Kanun,'Buna göıt;
ı. Belediye meclis vc encümerılerinin kendilerine kanun, nizam ve talimıtnamclerin verdiği vazifc ve

salahiygt daiıçsinde ittihaz cttikleri kırarları müalif haıeka cdenlcrle belcdiye kınun, nizam ve
talimatnamclerinin men veya emrettiği fiillcri işleycnlere veya yapma5ıanları bclediyc encümenincc
Kabahatler Kınunuoun 32 nci maddesi hükmüne göre idari paıa çeza§t ve yısailanan faaliyetin moniııc
kaıar verilir. Bu kırarda ilgili kişiye bir s0rt de verilebilir.

b. Belediye encümeni, kararında bel|i bir fiilin muıyyen bir stlre zarfında yıpılmasını da lir.
Emrcdilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hilindc, masraflan y0zde yirm ile birlikte
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tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine gelirilir."
c. Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hUktlm bulunmayan h6llerde uygulanır." (08.@JOE tırih

ve 267tl sıyılı RG, de yıyımlının 5728 sıyılı Kınunlı değ§ik 1608 §ıyılı Kınun, Mıdde l.)
Umumuo Uymısı Ge ıeken Emlr ve Yısaklır
MADDE 18

l) Zabıta Memurlarının görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karışılamaz. Kaşı koyarak
zorluk çıkarılamaz. Küftir ve hakaret edilemez Kamuoyu oluşturulaıaİ görcvi zorlışınlımaz. Müdüalcdc
bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve KoIluk Kuwetlerine karşı gelenler gibi ceza|andınlır.

2) Zabıta Memurlannın denetimleri sırasında işyeri sahibinin, sorumlusunun veya çalışnının işyeri açma ve

çalışma ruhsatı, vergi levhası, Pazar ruhsaıı vb. belgeleri göriinebilir bir yerc asmalan ve görevli mcmura
göstermeleıi zorunludur.

MADDE ı9_
l.) Bilumum işyerlerinin Belediyece tespit edilen açma ve kapama saatlerine riayet etmesi zorunludur,

MADDE 20

l) Bilumum işyerleri,Şehir Estetiği, Reklam, Tanttım ve Tabelı Yönetıneliğine uygun, ubelayı işycri dışuıa

asmak zorundadır.

2) Rekl§m panolaıı işyerlerinin sıdece ön cephesinden görtlnüı şekilde asılıcaiıu. Tehlike arz edecek şkilde
mesken balkonlanna ve kaldınm llzerine dikey olarak şılamaz

3) Yol ve kaldınmlardan gelip geçenlerin başlarına değecek şekilde tente, sipeı yapılamaz (Tente ve sipcrlerin
asgri yüksckliği 3 mt. olacakür.)

4) lş yerleri kaldırım ve yol Uzerine tanıtıcı rektam amaçlı duba ve flema koyımız.
MADDE 2ı
l) DükkAnının önüne veya cephesine bez, afiş, pankai vb. eşya asaıak, eşya ataraI«, çirkin manzaıe teşkil edecek

şekilde göriintil kirliliğine sebebiyet verilemez.

2) Belediyenin ilgili birimlerinde izin ve ilan harcını yatırmadan meydan, cadde, sokak vb. yerlerde el itant

dağıılamaz.
MADDE 22-
lşyerlerinin önüne her ne suetle olursa olsun sandalye, tabure vb. malzeme bırıkııak tlzerine ofurulamaz.

LIADDE 23

l) Şehrin Cadde, sokılç meydanlan ve 1aya kaldınmlan her ne suretle oluna olsun kısa bir s0ıeliğinc dahi olsa
işgal edilemez

2) Yaya yoluna her nc sur€tlc olursı olsun motorlu-motorsuz aıaç pırk edilemez vc bu aıaçlar ile eşya boşltma
maksıdıyla; yaya ve araç trafiğini aksatınayacak şekilde makul sürcde geçici olrıası dışında; işgal edİlemez

3) Belcdiyeden izin almadaı Oriln satışı veya ıanttımını yapmak ımacıyla meydın, cıddc, sokık vğ yayı
kaldınmlarına stant açılamaz ve bıraiılamaz

!trADDE 2+
Abideler, Tarihi Eserler ve Kültür değerleri kirletilemez, tahrip edilemez ve zaraı verilemez
MADDE 2s
l)Belediye ıasarrufundaki taşınmazlaıdan, izinsiz olarak toprak çekilemez. Hafriyat netic€si oluşan veye inşıat
yapmak amacı i|e temellerde meydana gelen çukurlardan dolayı gerekli ıedbirleri almadan vatandaşlırın can ve
mal güvenliği tehlikeye atılamaz.
MADDE2G
İşyerleri, mesken sahipleri veya kiracılarınca imar harici gelişi güzel binanın herhangi bir duvarından soba

bonrsu çıkırıp çevrc mhatsız edilemez.
MADDE27_
Belediyece bclirlenmiş adresleri, kapı numaralan, sokak ve cadde yönlerini gösteren lev ışyen v0
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meskenlerin dış duvaılarının uygun göriılen yeılefine monıajlan esnastnd4 işyeri ve mesken sahipleri tııafından
engellenemez; konulmuş sokak levhalan ile bina numaralaıım her ne suretle olursa olsun kırma|q tıhrip eEnclq
bozmak, kirletmek, yerlerini deği$irmek, üstlerini başka çisim ile kapatrnak, boyamak, sökmek suretiyle zarıı
verilemez ve bu konuda belediye çalışanlarına zorluk çıkan|amaz.
MADDE 2&
Be|ediye mücavir alaııı içerisindeki yapı sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan yapılann, kapı, penceıe,
cam ve çerçevesi sökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye mtlsait, yıktlmaya yiiz ıutmuş, cın güvenliği
açısından tehlike arz eden çevre açısından göruntil kirliliği oIuşturan, virane olmuş, her türlü yapı ve binalann
sahipleri tarafından onanlması zorunlu olup, onanlması mümkiln olmayan yapılann ise yıktınlması mecburidir.
Belediye tarafından yıkımı ve kaldırılması gerç€kleştirilen yerlerin masraflan nn oA 20 fazlası ile sıhibiıden
tahsil ediliı.
MADDE29_
Be|ediye mücavir alanı içerisindeki arsalarda, bahçelerde, inşat alanlannda bulunan kireç kuyusu, sulama

kuyusu, fosseptik kuyusu, müzen vb. kuyıılaıın vatandaşlaıın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşOreceğinden
bu gibi kulrıların üsttlnün kapatılması ve etraflannın duvar i!e çevrilmesi mecburidir.
MADDf,3G
Belediye mücavir alan içerisindeki 1,asak alan|ara, nehir, dere, akarsu, baıaj ve kanalizasyonlara kimyasal
maddeler akıtılamaz, çöp ve moloz döktilemez.
MADDE 3l_
Yetkili kurumlardan müsaade alnıadan mahalle, cadde ve sokaklarda davul zuma vb. çalgılar çalınamaa Q4:00-
08:00 arası) düğüıı ve özel günlerde patlayıcı madde atarak çevre rahatsız edilemez.
MADDE 32_

İşyerlerinde, meskenlerde, meydanlarda" caddelerde, sokaklarda ve boş alanlarda tastik, poşı, köğt, yan* yağı,
ayakkabı köselesi, sentetik elbise kırıntılan, anız vb. maddeler yakarak çevre rahaısız edilemez
MADDE3}
Mermercileıin mermer işlemede kullandıklan sulaıın içinde bulunan atıklann çökmesi için yeteri kadar çökerrne
hawzlarında dinlendirildikten sonr8 atık suyu yağmur derenaj kanal|anna akıtmalan bu hawzlardın çıkan diğo
tortulan da çevreyi kirletmeyecek şekilde birihirmeleri mecburidir.

MADDE 3+
Oto yıkama ve yağlama yapan işyerleri sularını Belediyeden gerekli deşarj imi aldıktan sonra yağnur dercnaj

kanalına bağlamaları ve bu sular içindeki atıkların yağmur drenaj kanalının tıkanmaması için çökertme havuzian
yaparak atıkların burada birikmesini sağlamalaıı, bu havuzlarda biriken çamur ve diğer atıklann sık sık
temizlenerek Belediyenin çöp toplama alanına götürmeleri, işyerlerinin çevresindeki yerlerc zarar vermeyectk

şekilde işyerinde gerekli tedbirleri almaları ve işyerinin çevresini ıemiz tutmalan meçburidir.
MADDE 3s
Bilumum araç sahibi ve s0rücüleri aracını park etmeleri için kamuya ait yeşil alanlan kullanmalan, yeşil alanlan
tahrip etmeleri, yaya kaldırımlarını kırmaları, yaya kaldınmlarına araçlannı ç*ıımalaıı için dolgu yapamazlaı.

MADDf, 3G
İşyerlerinde çıkabilecek yangını önlemek ve ç*an yangını söndürmek için yeterli sayı ve nitelikte yangın

söndtirme cihazı bulundurulması zorunlu olup, bozuk dolum tarihi gçmiş yangın söndürme cihazı
bulundurulamaz.
MADDE 37-
işyeri ve meskenlerde işin niteliğine göre bacalarda Iüzumlu olan "baca filtre sistemini" takmamah etrafa kuruın

ve is çıkaracak şekitde çevreyi rahaısrz eımek, baca kurumlarını sık sık temizletmeyip yangına scbebiya
verilemez
MADDE 38

l) TSE standart damgası bulunmayan korsan tüp satışı yap

ll
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2) Valandaşın can ve mal güvenliğini ıehlikeye atacak şekilde meskOn müat içerisinde caddg sokak ve
meydanlaıda araç üzerinde LPG ıilp bulundurafak park edilemez ve satış yapılamaz

3) MüŞerilere satınış olduklan ttip gazlan evlerine kadar götüriip montajını yapmamak, kontrot edilmeden tilp
gaz satışı }6pmak ve belirlenen ıüp gaz fiyaıt [lzerinden saıış yapılamaz.

4) Bakkal, ev ve maıket|erde LPC tüplerinin s8tışı yapılamaz.

5) Seyyaı olarak açıkta (teneke, tanker vb.) akaryakıı ve LPG dolumu yapılamaz
6) LPG tüp gaz irtibat bürolarında boş dahi olsa tüp bulundurmak ve satış yerlerinde kanunen belirlenen

miktaıdan fazla tllp bulundurulamaz.
MADDE 39-
Oyun ve eğIence aracı olarak kullanılan patlayıct maddelerin(içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek

şeklindeki eğtence malzemesini, adi fırfır maytıpları, çiçek yağmuru saçan maytaplaı, lspanyol maytaplan,

şenlik mumlan gibi klorat ve fosfor kanşımı ile üretilen patlayıcı oyuncak mılzemclerini, şerit halindeki köğıt
kapsülleı, oyuncak ı8banca maıtarlan ve mukawa kıpsüller) bakkıl, market, pastane, kırıasiye, oyuncıkçı vb.

işyerlerinde satışı yapılamaz.

MADDE 4$
Zabıta Hizıneıleri işyeri Denetirn ve Kontrol Defterini Bclediyeden alınması ve işyerinde muhafaza edilmesi
mrunludur.

MAI)DE 4l-
Gıda sicili ve ürcıim izin belgesi bulundurulması gerekli olan işyerlerinin bu belgeleri vermeye yetkili
idaıelerden almalaıı zorun ludur.

MADDE 42-

Tanm Bakanlığı tarafından üretim izııi almış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son kullanma üarihlerinin

belirtildiği etiketi olan kültür mantan dışında, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atacak başka tür mınta, sat§ı
yapılamaz. Aksine hareket edenlerden para cezıstn]n yanı sıra bu şekilde sıhş sunulmuş olan mantıılann
zoralımı yapılarak imha edilir.
MADDE 43-

Umumi yol, yaya kaldırımı ve meydanlarda izinsiz olaıak gızete, dergi ve kitaplaı yeıde teşhir edileıck sıtış
sunuIamaz_

MADDE 4+
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kıpsamı içerisinde bulunan, içkili işyeri açma vc çalışma ruhsatı olan
işyeılerinin haricindeki, işyerlerinde açıkta içki içilemez ve içirtilemea tek tek kıdehte içki satılamaz
MADDE 45

l) lşi gereği ölçü ve tartı aleti bulundurmak zorunlu olup, müşteri aleyhine kullanarak hile yaptlaınaz, müh0rsllz

ölçü ve tart! aletleri (el tartısı) kullanılaınaz.

2) Yetki belgesi olmaksızın terazi, basküI, kantar ve litre gibi ölçü aletlerinin tamir ve bakımı yapılamaz.

MADDf, 46_

Halkın sağlığına zaraı verccek şekilde yıkınmadan, pişirilmeden, soyulmadan tüketilen gıda maddelerinin üzeri
açık şekilde satışa sunulamaz.
MADDE 47-

Son kullanma tarihi geçmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış veya bozulmuş hayvansal ve bitkisel gıda mıddelerini
işyerinde bulundurulamaz, üretimde kullanılmaz ve satışa sunulamaz Ayrıca imha cdilmesi için m0sıdere cdilir.
MADD E 48-

Çevrcyi temiz tuıınğk Emacryla kuruyemiş satıcılan m0şterilerine kabuklu kuruyemiş §atarten ç.rcz atıklarını
koymalaıı için yanında boş kese kağıdt, poşet ve külah vermek zorundadır.
MADDE 49_

Menü bulunduruIması mecburi olan yerlerde (Lokanta, kebapçı, pavyon, bat, aile çay bahçe vb. işyerleri)
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masalarda menü listesi bulundurmak zorundadır.

MADDE 5(l
Gıda maddesi üreten imalathanelerde ve perakende §atış yapan işyerlerinde;

l) lşyerinin temiz, boyalı ve badanalı o[ması, kullanmış olduklan bitumum malzemeleri temiz, bakımlı vc
sağlam bulundurulması zorunludur.

2) Müşteri memnuniyeti prensiplerine uymak, müşteriye saygılı davranmamık ve kötll muamelede

bulunulamaz

3) İş önlüğü, galoş ve eldiven giymeden çalışılaınaz.
4) Moşteriye ma| ıeslimi için kullanılacak poşet, birinci sınıf plastik malzemoden yıpılmış "hışır poş€t" dı)€

tıbir edilen nitclikte poşatir. Geri dönüşüm malzemesi atık plastikton yapılınış siyah vb. rcnkll poşct

kullanılamaz.

5) lşyerlerinde yeterIi büyüklühe ve sayıda ığzı kapalı çöp bidonu bulundurulması zoruıludur.
6) İmalat yapılan işyerlerinin dışaıı açılan pencerelerine haşrelere kaşı korunmak için sineklik tıkmalan

zorunludur.

MADDE 5ı_
lşyerlerinin daha fazla ekonomik kazanç elde etmek amacıyla çalışanları veya sahipleri tarafından çığırlkanhk
yapılamaz, yolda gelip geçen vatandallara baskı, önünü keserek kendi işyerlerinde alışveriş yapmaya

zorlanarnaz.

MADDE 52_

l) Faturasız satış yapılamaz ve sattığı malın fafurasının mü$eriye verilmesi zorunludur.
2) Ayıplı (kınk, çürük, aparatlannda eksik|ik, defolu vb) matlar satışa sunularnaz.

3) Bclediye, Odalar ve Meslek Kuruluşlannın belirlediği rayicin üzerinde ve yısanın ön gördtlğü hizmet
kaşılığında fazla Ucrct alınamaz.

MAI) E 53-

Halkln toplu olarak bulunduğu ve ihtiyaç giderdiği umuma açık yerlerde yetcrti niteliktc ısıtı4 soğutma ve
havalandırmı tertibaıı bulundurulması zorunludur.

MADDE 54

l) Manavlarda satılan sebze ve meyvelerin şehir şebekesinden kullanılan su dışında kanal vb. gibi su
kaynaklanndan alınan su ile yıkanamaz.

l) Kanalizasyon şebekesine zarar vererek, kanalizasyon suyu ile sebze, meyve, arazi ve bahçe sulınomaa
MADDE 5$
HaIka açık alanlara ve resmi yapılara, tarihi yerleıe, halkın kullanımına açık genel tuvaletleı€ yazı yaalamaz ve
kirlailcmez
MADDE s6
l) Belediyeye ait yollaıda v9 parklaıda kamuya ait ağaçlaıın dallaıını kopırmalq kesmelq park ve büçelefde

tahribat yapmak, ağaç ve fidanları tahrip etmek, kuş avlaına\ parkıa bulunan çiınlere basmalr, süs biüilerini
koparmak, meyvelerini ıoplamalq paıkta oyun aıaçlannt zaraı verecek pkilde kullanmak ve kullanmalanna
teşvik etmek yasaktır.

2) Kamunun kullanımına sunulan Belediyemizin yapmış olduğu bariyerleıc, kaldırım taşlınna, ıydınlatma
direklerine ve lambalanna zarar verilemez,(Aksine hareket edenlerden psra ceza§ı yanındı ıyncı vermiş
olduğu hasar miktan da ıazınin edilir.)

MADDE 57_

Dinlenme parklarında halkı rahatsız edccek şekilde oyun oynatılmaz, alkollü içki içiIemez, hayvan otlattlamaz,
huzur ve s{lkünu bozacak şekilde davranışlarda bulunulama
MADDE 58_

Şehir içerisinde, iınar planlannda yol, park ve kamu arazileri olarak geçen alanlara, Belediye nin izni olmadan

şi güzel ağaç dikiIemez.

il,(

çevrcsindeki binalara, yollaI4 alt yapıya zarar vercceğinden,

a
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MADDE 59_

Mülkiyet sahipleri bahçe ve arsılarında meydan, cadde, sokak ve komşu mülkiyetine, uzanan ağaç dallannı
arıçlar4 toplu taşıma vasıtaiarına ve vatandaşlara zaıar vermeyecek şekilde budamak zorundadırlar.

MADDE 6ıL
Meydan, paık ve bahçelerde bulunan havuzlara girilemez, sulıı kullanılamaz, kirletilemea çamEşır ve araç

yıkanamaz

MADDE 6ı-
Park ve bahçe|erin gör0nümttnü, düzenini, estetiğini, temidiğini ve halkın istifade etmesini kısıllayan
davraıışlarda bulunuIamaz.

MADDf, 62
l) Binalann kapı pencere ve balkonlarında hah, kilim. sofra bezi vb. şeyler silkelenemez, çamaşır aşılaınaz, çöp

atılamaz. su dökülemez.

2) Binaların orıak kullanım alanIarıııda ve dairelerin balkonlaıında ekmek pişirilemez. çvreyi rahatsız edecek

şekilde mangal yakılamaz.

3) Her ttlrlü mesken ve işyerlerinin kapı, pencere, balkon, duvar ve saçak gibi dışaııdan görillecek yerlerine

hasır, çuval, teneke, kafes vb. şyler koyup görilntü kirliliğine sebebiyet verilemcz
MADDE 63_

Binalann ön yüzündeki pencere, balkon, teras vb. yerlerde yeıeri kadar tedbirleri almakızın çiçelç §aksı, testi ve

her ülrlü eşya konulamaz. Ayrıca binada düşebi|ecek kiremit, beton ve döküImeye yüz fuğnuş sıvı paıçalannın
bina sahipleri tarafından tamir edilmesi zorunludur.
MADDE 64-
Dış cephe boyalan yapılmamış veya dış cephe boyası kirlenmiş binalann, mevcut binalaı ile güzel görünüm ve
uyum sağlayıcak şekilde boyanması zorunludur.
MADDE 65

l ) Her ttlrlü içme sulır niteliğinde kaynak sulıı ve diğer akarsu, göl vb. su kaynakları kirletilemez.
2) Fabrikalar, işletme|er, atölye vb. yerlerde çıkan zehirli ve zararlı atık sular ile su ve topnk kirliliği

oluşturulamaz. Bu sular ile bitki ve bahçe sulaması yapılamaz.
MADDE 6&
Her tiirltl sıvı aıılq kstı aük dönüşilm ınaddelerinin nakilleri esnasında çevTeye zaraı verilmemesi için nakil
araçlannın sızdırmazlık şartl8ıtna uygun şkilde, koku yaymayacak kapalı kasa araçlarla nakledilınesi
zorunludur.

MADDE 67-

lşyeri ve meskenlerin balkon sularını, çatı oluklannda yağmur sulannı tahliye eden borulann kınlması veya

çürtlmesi sonucu damlatan kısımlannın tamir edilmesi ve klima cihaandan damlayan suyu boru ile aşğıya
indirmek zorundadır.
MADDE 6t-
Mesken ve işyeri sahiplcri ıemizlik amacıy|a musluğa hortıım takarak.racını, mcrdiveni, işyeri vitrinini veya
işyerinin zıminini yıkamak amacıyla meydanlara, yaya yolunq cadde ve sokağa su akıtamaz.

MADDE 69_

Mesken ve işyerinin WC, banyo ve mutfak sularını meydan, cadde ve sokağa akttamazlaı, varsa anzayı en kısa
silrcde tamir ettirmek zorundadır.
MADDE 70-
Mesken ve işyerlerindeki mutfak, WC ve banyolandan a|ı kıta su ve pis su sızıntısına meydan verilemcz.
MADDE 7l-
Umuma açık bulunan mekinlarda, meydan, cadde ve sokaklarda, yere ttlkürtllernez, küçük ve büyllk tuvılet
yapılamaz
MADDE 72_

Umuma açık genel tuvaletlerin temizliğine özen gösterilmesi, kolonya ve peçete bulundurul kesinıilerine
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ve kendisine ait işyerinde satışa sunulaınaz veya sergilenemez.

2-)Oto galericiler ve olo parkların kapalı kısmında sıvılaştırılmış perol gazt ve sıkştınlm qaz ile çalışan
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kaşı gerekli tedbirlerin alınması, yetkili organlann belirlemiş olduğu fiyat tarifesinin görllntlr bir yerde ısıh
bulundurulması zorunludur. Belirlenen fiyat tarifesi dışında fazla Ucret talep edilemez.

MADDE 73-

Her ne amaçla olursa olsun evde ve bahçede çöp bulundurulamaa biriktirilemea depo|anamaz ve hcrhangi bir
alanı çöp evine dönüştürilleınez, çöp ve çöp konıeymrlaıı kan$ırıIamez ve toplanamaz.

MADDE 74

t) Belediye sınırlan meskün mahal içerisinde mesken ve işyerlerinde başkasını rahatsız edecek evcil
hayvanlaıdan köpek ve kedi beslenemez.

2) Heı çeşit kumes hayvanı (tavuk, horoz, güvercin, kaz, hindi vb.)işyerinde, yaya yolda, meydan, cadde, sokak

ve boş atanlarda beslenemez, teşir edilemez ve satışa sunulamaz.

3) Sari (bulaşıcı) hastatık meydana gelmesini önlemek maksadıy|a itlaf §ok) edilecek hayvanlara mani

olunamaz ve saklanamaz
MADDE 75

l) Ev ve süs hayvanlannın (köpek, kedi vb), aşılannın sürcsi içinde yapılması, ilgili kuruma kayıt yaptınna§ı ve

numara alınması zorunludur.

2) Hayvaı sahipleri, sahip oldukları hayııanlaıdan kaynaklanan çevre kiıliliğini vç insanlara verilebilecek zaıaı
ve rahatsızlıklan önleyici ıedbirleri a|mak zorundadır.

3) Hayvanlann konınması ve rahat yaşmalannın sağIanmasında; insanlaıla diğer hayvınların hijycn, sağlık ve
güvenlikleri de dikkıte alınmalıdır.

4) Hayvaıların türüne özgü şarılarda bakılması, beslenmesi, banndırılma ve taşlnması esastır. Bu nedenle

tasmasız, ağızlıksız, yularsu veya yuları g0venIiği tehdit edebilecek uzunlukta olan her çeşit hayvanı,
gçirmeIç serbest bırakmak ve şehir içiııde kontrolsüz şekilde dolaştırmak yasalıtır.

MADDE 7G
Hayvan|ar dövülemez, eziyet edilemez, dövüştürillemez (köpek, horoz),halıana taiatinden fazla yük
yüklenemez, halkın şeftat hislerini rencide ederccsine kıöaçlanamaa
MADDE 77-

Yetkili kuramlardan müsaade alınmadan çadır kurarık yırtıcı ve yabani (yılan, akıep, maymun vb.) bilumum

hayvan teşhir edilemez.

MADDE 7&
Y,.arasinelq sivrisinek ve bilumum hşerc ile mücadele eden ekiplere zorluk çıkanlamaz
MADDE 79-

Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak ve müalle aralaıında paık, mesire yeri, ytşil alınlaıda büyük ve

küçtikbaş hayvanlar (sığır, koyun, kçi, dana vs.) otlatılamaz.
MADDE 80_

Yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokacak şkilde sünl halinde büyük ve küçükbaş hayvanlaı ana çıddelerde
geçirilemez.

MADDE 8ı
l) Hayvan alım satımları, hayvan park, pazaı ve panayırlannda yapılır. Bunun dışında meydan, cadde, sokaj< vc

boş alanlarda hayvan satılamaz
2) Kuıöan bayramı ve öncesinde belediyece belirlenen yerler dışında hayvan ılım sıtımı yapılamaz.

MADDE E2_

Meydaı1 cadde, sokalq boş alanlara ve evin bahçesine hayvan gübresi dökülemez, kurufulamaz ve depolanamaz
MADDE&t_
l-)Belediyece belirlenmiş Oto Calericiler Siıesi haricinde ikinci el araçlan meydan, cadde, soka\ yıya kaldınmı



ançlaı bulundurulamaz.

MADDE E+
Belediyece bc|ir|enmiş saman pazan haricinde şehrin muhıelif yerlerinde araç üzerinde veya boş alanlarda saman
depolanamaz ve satı lamaz.

MADDE 85

2) Belediyece belirlenmiş hurda döküm alanlan haıicinde şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokık, boş
alanlarda ve evinin bahçesinde hurda ahm satımı yapılamaz, biriktirilemez depolanımaz ve görilntll
kirliliğine sebebiyet vgri lemez.

2) Hurdacılar depolarında biriktirdikleri hurdalar içinde bulunan tehlikeli ve zehirli maddeler içeren hurdılan
diğer hurdalardan ayn olarak depolamaya ve emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlaf.

MADDE 86_

Kömür sahş izin belgesi olmadan TSE standartlanna uygun olmayan hava kirliliğine neden olan ısınma amaçlı
kömür satılamaz, saüşa sunulan kömürler çuvallı, cinsi, menşeini fiyatım gösteriı levha asılması zorunludur.

MADDE 87-

Belediyece belirlenmiş Nakliyatçılar Sitesi dışında şehrin muhıelif yerlerinde meydan, cadde, sokaÇ boş

alanlarda çevre yolu güzergöhında tfaliör, kemyoneı, kamyon vb. araçlaç nakliye amaçlı bekleyemez ve park

edemez.

MADDE8&
Belediyenin taşınmısına gerek gördüğü iş kollannın bir arada faaliyet|erine devam edeccği sitelerine aynlan alan

dışında, şehrin muhtelif yerlerinde cadde, sokalç meydaı, boş alanlaıda faaliyetto bulunmalan bu maddeniı
kapsamı içerisindedir. Aksi halde faaliyet göstercnlerden Para cezasının yanı sırı işyeri kapaülır,

MADDE 89_

Fabrika, aıölye ve sanayi müesseselerl faaliyeılerinde hasıl olan vernik, duman, koku, gaz, toz ve aük
maddelerinin (a§it, kükün, dioksit vb.) yayılmalanndan, gerek müessese tçinde çalışanlaıın, gerck civannda
yaşayanlann ve gerekse çevredeki bitki örtüsüne zarar vermeyecek surette fennin emrettiği bütün tedbirlerin
alınaıak, izale ve ıslahının yapılması mecburidir.
Fınnlır ve Ekmek Fıbrikılın Hıkkında Emir ve Yısıklar
MADDD,9G
Fırıncılar Odası veya yetkili organIann belirlemiş olduğu gramajın haıiçinde ekik gramajlı ekmek simit vb.

unlu mamuller imal edilemez ve tasdik edilen ücret haıicinde fahiş fiyat ile satış yapılamaz. (Ayrıca eksik
gramajlı ekmek vb. unlu mamulleri müsaderc edilir.)
MADDn 9l_
Fınncılaı ve ekmek fabrikalan tarafından imal edilen her çeşit ekmeğin gramajının, diğer ekmeklerin gramajlırı
ile aynı olması mrunludur. Eksik gramajlı çeşit ekmek ürctilemez.

MADDE 92_

Bilumum ekrnek fınnlan ve fabrikalan imal ettikleri ekmekler üzerine fiımaya aiı tanıtıcı ctiket koymalın
mrunludur.

MADDE 93_

Ekmek satış ve ilretim yerlerinin iyi tartar dijital terazi bulundurmalan zorunludur.

MADDL9+
Fınn işletmelerinde lahmacun ve börek malzemesi bulundurarak müşterinin talebi üzerine tek tek lahmıcun ve

börek pişirilemez, satılamaz, ocakıa tava vb. yemekler pişirerek dışarıya servis yapılamaz ve fırın içerisine masa

sandıIye koyarak lokanıa işlevi gördürillemez

MADDE 9s
Fınncılaı; meskün mahalde yaya yolu, caddeye ve boş alanlara ız miktarda dahi olsa odun stoklayamaz. Günlük
ihliyaç|an kadaı yakacakIarını işyerinin iç mekAnında muhafaza edebilirler.

ü

ü
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MADDE 9G
Imal edilen ekme! ekmek çeşitleri ve unlu mamullerinde insan sağlığına zaıar velen sinelq haşerc, kıya tua1

çuval ipi, odun parçası, sigara izmariti vb. maddelerin çıkmamasına gerekli özenin gösterilmesi zorunluduı.

MADDE 97_

Un çuvallarının depolandığı alanda taban ile teması engel|eyen paslanmaz ızgara bulundurulması, örümcek ağ,
farc ve haşerelerc karşı gerekli tedbirlerin alınması mrunludur.
MADDE 98_

Kullanılan hamuı kazanı kirli, paslı, kırık olamaz, düşük randımanh un kullanılamız ve hamur Ozerine konan
pasa bezlerinin temiz ve hijyenik olması, hamur kazanının temiz tutulabilmesi için üzerinin sürtkli kapah
tutulma§t zorunludur.
MADDE 99-
Fınncılaıın tezgahında bulundurdukları ekmeklerin veya sstış noktalarına nakledilen ekmeklerin dış etkenlerden

muhafaza eımek amacıyla ekmek üzerine örttilen bezin hijyenik ve temiz olması zorunludur.
MADDE ı00_
Ekmekler siyah poşet içerisinde veya gazete kiğıdına sarılı vaziyene satışa sunulamaz, (mürekkepsiz ambalaj

kiğıdı ve hışır diye tabir edilen poşt kullanıIacaktır).
MADDE tol_
Fırınlardan ve ekmek fabrikalarıııdan perakende satış yerlerine ekmeklerin nakli için galvanizli pıslanmaz sac

veya kontrplak ve §un18 döşenmiş toz girmeyecek şekilde mızbuı ve intizamlı şekilde her ıarafı kıpalı aıaçlarla
yapılması zorunludur.
MADDE l02_
Unlu mamulleri ve ekmek üretim yerleri, ürilnlerini satış noktalanna nakilleri esnasında" satış noktalarındaki
işyeı|eri kapalı iken ürünlerini meydan, cadde. sokak ve yaya kaldırımlanna yeteri kadaı tedbir alınadaıı dış
etken|ere kaşı açıkO bırıkılamaz.
MADDE l03_
Resmi tati|. bayram ve olağanüsttl durumlaıda Mülki idare amirinin, Belediyenin veya fınncılır odasınıı
belirlemiş olduğu nöbet günlerinde vatandaşlann ekmek ihtiyaçlannı temin etrnçk am8ctyla işycrlerini açık
tutarak ilf€tim yapmak zorundadırlar.
Kısaptır, Tıvuk Eti ve Bıhk Sıtışı Yıpın İşyerIerinio Uymısı Gereken Emir ve Yıgıklar
MADDf, ı0+
Muayenesiz ve damgasız et satışı yapılamaz, kasap dükkinı önünde veya iç kısmında her ne amaçla olursa olsun
adaklık ya da kurban kesimi yapılamaz.

MADDE t05-
Kasap ve Tavuk saıtşt yapan dükkinlarda;
l) Etleri muhafaza için dükkAnında buzdolabı veya camekinlı vitrin bulundurmak zorunludur.
2) Etlerin üzerine madeni levhalar veya süs bakımından renkli kiğıtlır yapışlırılamaz.
3) BUtUn veya parça halinde bulunan etlerin llzerlerine koyun, keçi, sığıç mandq dana vb. gibi etin nevi vc

mahiyetini ve fiyatını bildirir etikeı takılması zorunludur,
4) MUŞeriye satılan etin tatılması esnastnda jelitin dışındı gazete kAğıdı vb. ma|zeme kullanılamaz.

5) Et ve tavuk satış reyonlın ayn olacakıır. Tavuk parçalama yapabilmek ımacıyla alınmış Gıdı Ürctim Izin
Belgesi ve Sicil Belgesi olmayan işyerlerinde tawk parçalama yapılamaz.

MADDE ı06.
Mezbüada kesilen hayvan etleri ve sakatatları dükk6n haricinde seyyar olarak saıılamaa
MADDf, ı07-
l-)Kasap dükkinlaıında sucuk, sakatat, pastınna vb. et mamulleri imal edilemez. Ayrıca dükkinlarda deri ve

sakatat bulundurulamaz.
2-)Sakatatçı işyerlerinde kıyma makinesi bulundurulaınaz.

üül
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MADDE ı06
l) Kasap dükk6ılannda ve et sııtışı yapılan (maıket, şarküteri vb,) yerlerde kıyma makinesi bulundurulması

mecburidir. Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır.

2) Hazır Kıyma Satışı lzin Belgesi olan işyerlerine hazır kıymalara uygun etiket yapıştırılacak.

MADDE ı09-
Dllkkin herici meydan, cadde ve sokak aralannda açıkta et. balık v€ tavuk satrşı yapılamaz.
MADDE, lı0_
Bal* satış yerlerinde;

l) Balıkçı dükkanlannda balık muhafazası için ycteri kadar buzdolabı bulundurulması; teşhir için tıhladan
tezgAh yıptınlması ve galvanizli veyı paslanmaz sacdan yapılmış yeteri kıdar kap bulundurulması
zorunludur-

2) Veteriner raporu olmayan balık|ar, kokmuş, kokuşmaya ytlz tutınuş ve fena göriinüm aız eden batıklann
satışı yapılamaz.(Veteriner kontrolünde imhası 1apılır)

3) Balık satıcıIarı balık temizliğinde şhir şebeke suyunu ku|lanmalaıı, kullanılan sulan atık su giderine

bağlamalan zorunlu olup, balık temizliğinde kullanılan suyu cadde ve sokağa akıtamazlaı,
MADDE l1l-
Kasap, balık ve parça|anmış tawk mamulleri sat!şı yapan işyerleri düktAnın herhangi bir yerine Egıra veya
mangal koyarak et, balık ve tavuk üriinlerinin pişirilerck lokanta gibi faaliyette bulunamazlar.
Pastıne, Çay Ocağı, Kıfeterya, Lokıntı ve Tıthcılırın Uymısı Gereken Emir v'e Yısıklır
MADDE ıı2_
Pastane, çay ocığı, kafeterya lokanta ve tathcı diiltkinlaıda galoşsuz, eldivensia kıyafeti ve önlüğü khli
personel ça| ışnrılamaz.

MADDE tı3-
Bu işyerlerinde kullanılan masa, sandalye ve koltuklar her zaman ıemizlenebilir malzomeden yapılmış olacıllır.
Masa üzerine temiz örtu|er örtüıecektir. Masalara ilgili idarcden tısdik edilmiş menü listesi konulacıktrr. Kiİli ve
yırtık Örtü|eı kullanılamaz.

MADDE ıı+
İınalathane ile iç içe bulunan işyerlerinde imalathane ile oturma salonu birbirinden tımamen ayrı olacaktır.

MADDE l15_
lmalaüanenin zemin ve zeminden 2 mt. kadar duvarlaıının ve tezgah kısmının her zaman yıkanabileceh su

geçirmez maddeden (karo, mermer, seramik vb.) yapılmış olması, geri kalan kısımlaı ve tavan yağlı boyı vb.

boya!aıla boyanması zorunludur.
MA DDE l ı7_
Bu işyerlerinin münasip bir yerine müşıerilerin ve personelin e| yıkamalan için yemek salonuna görünmez bir
yerde yeteri kadar bayan ve erkek tuvaleti ile lavabo, havlu veya kAğıı peçete bulundurulması mecburidir.

MADDE t18
l) Lokantalarda damgasız et ürünleri kullanılamaz; dükk6n dışında döner kesimi yıpılamaz ve üzeıi açık olarak

dışaııya yemek servisi yapılamaz.
2) Kaplınn yıkanacağı yer ve yemek pişirmeye mahsus kısımlardan tebEnlan, duvaılan zeıninden 2 mt.

yüksekliğe kadar fayans, mermer, vb. gibi yıkanabilir madde ile kaplanmış olacaktır. Aynca yıkanmış
kaplann siizillmesi için özel oluklu kap bulundurulacaklır.

l) Bu işyerlerinde gıdaların muhafazası için buzdolabı bulundurmak meçburidir.
MADDE l19_
Limonıta, §u, ayTan, şalgam vb. içecek madde|er camdan veya bunlaıın vasıflannı boarıayacak bir mıddeden
yapılmış, mazbuı ağızları kapalı musluklu kaplar içerisinde satılacaktır.
MADDE l20_
Bu gibi işyerlerinde bazı maddelerin pişirme ve imal edilmesi ında çıkacak olan koku, d vb.nin salona

\
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intişar etmemesi için davlumbazlı boru tertibatı ile kimseye zarar vermeyecek şekilde dışanya çıkanlmısı ve

dışaıı çıkanlan borulann çvıedekileıe rahatsızhk ve.meyecek şekilde yükseltilmesi zorıııludur.
MADDE ı2t-
Çay ocaklan ve lokantalaç müşteriyi ağıılamak için işyeri dışın4 1aya yoluna, cadde ve sokağa ma§a, sandalye,

kitısü, vb. koyarak faaliyette bulunamadar.

MADDE ı22_

Çay ocaklan ve bakka|taı melemen, },umurta, çiğ köRe vb. yiyecekler yapafak lok€nta işlevi gibi faaIiyene
bulunamaz|ar.

MADt) E l2J-
Çay ocıklırında tavla, domino, okey ve her türlü kiğıt o1ıınlan oynatılamaz.
Umumı Açık İstirahıt ve EğIence Yerleri İle İlgill Emir ve Yısıkjar
MADDE l24
l) Birinci sınıf kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde bölgcsel veya yeıel olmak üzere beş(5)

farklı günlük gazete ve en az yüz(l00) farklı kitabın bulunduğu kitaplık olması zorunludur.

2) ikinci sınıf Kahvehane, kıraaüane, çay bahçesi ve kır bahçesinde bi(l)bölgesel veya yerel olmak {lzere en az

üç(3) farklı günlük gazete ve cn az elli(5O) fırklı kitabın bulunduğu kitıplık olması zorunludur.

3) Üçüncü sınıf Kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde bi(l)bölgesel veya yerel o|mak üzerc en

az iki(2) faıklı günlüi gazıte ve en az yirmi beş(25) faıklı kitabın bulunduğu kitaplık olması zorunluduı.

MADDE ı2s
işletmelerden bar, pavyon, kıraathane, birahane, o},ıJn salonları, internet salonu, çay bahçesi vb. yerlerde
yapılacak deneıimler esnasında çalışanların(himıet veren personel)müşterilerden ayırt edilebilmesi için
mOesseselerinin belirteyeceği tek tip elbise, tek tip kıravat, yaka kartı, fulaı vb.'giysilerden herhangi birini
kullanmalan zorunludur.

MADDE ı2G
küve, çay pişirilen, içki ve meze hazırlanan ocak, mutfak gibi yerlerin zemini, rczg,ihın ilzeri ve zeminden
tavana doğu 2 mt. yüksekliğe kadar su geçirmez mermer, fayans vb. malzeme ile kıplanmış olmısı zorunludur.
Geri kalan kısımlar ve tavan yağIı boya vb, boyalar ile boyanacaktır.

MADDE l27-
Ocak kısını, işyerinin diğer bağımsız böliimlerinden tamamğn ayrılmış olacak ve ocaktan çıkabilecek koku ve
dumanın diğer bölümlerine intişar ennemesi için davlumbazlı boru tertibatı ilc kimseye zarar vermeyecek şkildc
dışaııya çıkarılması mecbuıidir.
MADDI ı2&
Bu gibi işyerlerinde iç ve dış mek6nın temiz olması, intğmet salonu, kafe, sinema, tiyatro, çay bahçesi ve dilğiln
salonu gibi yerlerde bay ve bayan için ayrı ayrı WC-Lavabo bulundurulması zorunludur.
MADDE ı29-
Bu gibi işyerlerinde masaların arası açık, üzerinde özel temiz muşamba veya temiz örtitler örtülmüş olmısı
mecburidir. Kir|i ve yırıık muşamb4 örtü kullanılamaz.

MADDD ı30-
Nakil vasıta|an ile veya omuzdan sinema, tiyatro vb. kartelye gezdirmek, boru veya el hoparlörtt ile izinsiz
neşriyat yapılamaz
MADDE ı3ı_
Sinema, konscr, tiyatro vb. yerlerde Belediyeye Eğlence Vergisi yatırmaksızın dımgısız bilet satılamaz,

MADDE ı32-
Sinema, konser, tiyatro vb. biletle girilen eğlence yer|erine istiabından fazla müşteri alınamaz.

MADDE ı33_
Yazlık sinema, tiyatro vb. işyerleri gürültüleri ile muhitinde yaşyanların huzuı ve istirahatl

ü

lmasına
mahal vermeyecek şekilde hareket etmeleri zorunludur.
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MADDE ı3+
otel odalaıında tuvalet, lavabo bulunmayan yerlerde her katta her beş yatağa bir adet lavabo, her beş yaıağa
tuvalet, tuvalel kıiğıdı, temiz|ik maddeleri (sıbun, sıvı sabun, şmpuan vb.) bulundurulması ve temiz tutulnasr
mecbuıidir. Otelin bütiln iç mekanlan bit, ıahta kurusu, hamam böceği, sinek ve haşarata katşı sürckti olarak
iIaÇlamalan, ote| odalaıında kullanılan çaışaf, yastılq yorgan ve battaniyelerin temiz ve hijyenik otması, kirli ve
yırtık olmaması zorunludur.

MADDE t3$
Hamamların soyunup giyinme yerleri bölme veya camek6nla aynlmış odalaı şklinde yıpılacaktır. Bu odalarda
soyunanlara kifi miktarda elbise asmıya mahsus askılar bulunması zorunludur.
MADDE ı3G
Yıkanma ve temizlenme yerleri ile tuvaletlerin zımini 2,5 mt. kadaı duvaıları mermer, fayans gibi hiç bir yerde

su birikintisi bırakmayacak şekilde dizayn edilmiş olması zorunludur.

MADDf, t37-
Hususi hamamlarda hamaın takımları her zaman temiz ve sağlam olacak, her müşteri için ayn takım

kullanılacaktır. Kirli, yırtık takım kullanılaınaz ve bir ıakım birden fazla müşteriye verilemez.

Berberler, Kuaförlcr ve Güzellik Sılonlın İle İlgili Emir ve Yısıklır
MADDE ı3&
Berber ve kuaför dükk6nlannın zemini su geçirmez bir madde ile kıplanacaktır. Duvaıları boyalı, kiğıt kaptama,

formika veya lambri vb. malzeme ile kaplanmış olacakıır.

IIIADDE ı39_
Berber ve kuaför dükkinlarında çalışma tezgiehlannın llzeri mermer veya scramik gibi malzemeler ile döşenmiş

olıcaktıı. Koltuktar, kınepeler, iskeınleler kolayca temizlenebilecek maddeden yapılması zorunluduı.

MADDE ı40_
Meydan, cadde ve sokalılaıda nğ sureılğ olursa olsun düki6n harici s€yyaf olafak berbeılik ve kuıförlük
yapılamaz.

MADDE 14ı-
Berbeı veya kuaBr dükkin|annda şehir içme suyu ve şofben ile birlihe yeteri kad8r lavabo bulundurma*

zorunluduı.

MADDE l42-
Berber ve kuaidr dükkanlaıının tıraş malzemeleri ve aletleri daima temiz ve kıpalı kaplaı içerisinde muhafaza
edilecektir. Pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürtilecehir. Kullanılan jilet, pamuk vb. malzemeler
ikinci bir müşıeri için kullanılamaz.
MADDI ı43_

Berber ve kuafijr|erin müşterilerine kullandıkları kesim önlüğü ve havlulan kirli, yınık olmaması, hijyenik ve

temiz olması zorunludur.
MAI) DE l4,1-

Berber ve kuaförler havlularını kurutmak maksadıyla yaya yoluna, cadde ve sokağı bırakamız ve asamazlar.

Pızıryerleri ve §eyyar §ıtıcıbr he İlgill Emir ve Vışıklır
MADDE 14$
Belediyece belirlenmiş semt pazarlafı dışında şhrin muhtelif yerlerinde, meydan, caddç, sokak ve boş alanlaıda
her ne suretle olursa olsun tabla, el arabiısı, motorlu ve motosuz araçlar üzerinde seyyaı satıcılık yıpılamız
MADDE 146
Hileli terazi ve kilo kullanan esnafın saıışt zabııa taraftndan durdurulur. Teraziye el konulur ve aynca
Cumhuriyct Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
MADDE l47_
Yıkanmadan, pişiriImeden, soyulmadan yenilen, sulanmaya ve bozutmaya müsait otan her türlü gıdı

da (tatlı vs.) ima|atı ve saüşı

(

açıkta saıılamaz. Açıkta (Motorlu veya motorsuz araç üzerinde
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kullanılacaktır. Siyah, renkli ve kirli beyaz poşetlerle m
pazarcı hakkında yönetmelikteki cezai hüküınler uygulanır.

alın ambalaj|anmast yasaklanmıştır. Bu uymayan

1-1

MADDE 14&
SeYYar olaıak liınonağ şrbet, su, ayran vb. içecek maddeler, camdan veya buntarın vasıflaıını boznayacak
maddeden YaPılmış mazbut ağızları kapa|ı hususi kaplar içerisinde §aıttaca!«ır. Bu kaptar içerisinde sulu
maddeler dirck musluktan alınarak müşteriye takdim edilecektir.
MADDE ı49-
ÇeŞitli suçlardaı bir yıl içerisinde hakkında üç kez zabıt tufulan pazırcının yeri cncümen kararı ile ipal ediliı.
MADDE ı5ı).
Seyyaılar tırafından bir defaya mahsus kullanılacak bardak, fincan vb. mslzemeler toz, toprak girmeyec€k, sinek
konmayacak şkilde dış eüenlere kaşı korumak amacıyla camdan veya mıtnısip bir maddeden yapılmış özel
nitelikli kaplarda muhafaza edilmesi zorun|udur.

MADDE ı5l
l) Semt pazarlarında pazarcı esnafın Pazaryeri numarastnı adı ve soyadını gösterir bir levhay| tezgehının görilnüı

bir yerine asması zorunludur.
2) Semt pazarındaki esnaflann önlük giymeleri ve Betediyece verilmiş üzerinde Pızar numarası, adı soyadı yazlı

tanıtım kırtını yakalanna takmaları zorunludur.

MADDE ı52-
Belediye tarafından tahsis edilmiş semt pazarlarında pazarcı esnafına aynlan yerin dışına tezg6h açılamaz, pazar

alanında bu|unan evlerin, apartınanların ve iş yeılerinin giriş ve çıkışlan kıpatılamız.
MADDE t53_

Müşteriye gene| ahlaka ve adaba uymayan söz ve davranışlaıla mal satmayı çalışmık yasalılır. Pazaryerlerindeki

esnaflaı Belediyece görevlendirilmiş Zabıta Memurlarına görevleri esnasında sözlü ve fiili saldınlaıda bulunaı
pazaıcının ilçe sınırlan içindeki tüm pazaryerleri iptal edilir.
MADDE t5+
Belediyenin pazarcı esnafa tahsis ettigi numaralı yer, Belediyeden izin almadan başkı şıhıslaıa devredilemez
Haber verilmeden veya onay alınmadan yapı|an devirler, belediye tafafından tespit edildiğinde iptal edilir.
MADDE t5$
Pazaryerlerinde esnaflann çevrelerini temiz tutmalaıt, pazarın kapanış saatinde tezgİhlannın çcvresini, altınr
temizlemeleri toplanan çöpleri çöp ıorbalanna koyarak ağızlaıını sıkıca bağladıktan sonra çevre temizlü
işilerinin alabileceği belli noktalara bırakmalan zorunludur,
MADDE 156
Pazar yerlerinde bağırarak, megafon veya ses cihızlaııyla gürültülü olarak anons yapmak veya yeyn yapmıt
kesinIikle yasakıır.

MADDE ı57_
Seınt Pazıı yerinde pazaıcı esnafı:

Ça4amba günü kışın; ( l2.00 ile l 8.00) yazın ( l2.00 ile 21.00)
Perşembe günü kışın :(07:00 ile l8:00) yazın ise (07:00 ile 2l:00) saaıl.ri dıştnda Pazaı yerinde fıaliyeı

göstefemez.
Pazar esnafının, pazar yerine motorlu aıaçla giriş çıkışı zabıta müd0rlüğünün belirlediği yaz ve

kış saatleri uygulanır.
MADDE ı5&
Belediyenin önceden tayin etmiş olduğu yerler ve zamanların dışında Pazaı kurulamaz. Pazaı csnafı bclde
halkının aIış veriş için kullanacağı yolları işgat edemez. Pazar sonrası tabla ve benzeri eşyasını Pazar 1crinde
bırakamaz.

MADDE l59-
ilçemizdeki pazarlarda satılan malların poşetlenmesinde kirli olmıyan stlt beyaz veya şeffıf hışır poşet

0 20



MADDE t60_
SevdiŞhir BetediYe Meclisinin O4tO5l2O|0 tarih ve t29 sayıtı kararıyta kabul edilmiş pazar yeri yönetneliği
htlkümlerine aykın davranılamaz.

]_r.a!!]tılal Arıçlın ve Toplu Tışımı Arıçtın İle İtglll Emir ve Yaııklar
MADDE ı6t-
Bilumum aıaÇ sahiPleri gece ve gündüz, cadde ve sokaklarda araç v9 yaya trafiğini engelleyerek tehlikeye
düŞürccek, (itfaiYe, ambulans, çöp kamyonlan gibi ıcili yeı arz eden) araçların gçişlerini engelleyccek veya
zorlşıracak şekilde aıaçtannı part edemezler.
MADDE ı62_
KonYa BülükŞehir Belediyesi UKOME ve Seydişehir Belediyesince trafiğe kapatılan alanlara konulan cngelleı
tahrip edilemez ve trafiğe kapalı olan meydan, cıdde ve sokaklara araç park edilemez.
MLDDE ı63
l) Toprak, kum, mıcır, taş, pancaı, küspe, saman, ıalaş, kömür tozu, hayvansal gübre vb. maddelerin

taşınmasında meydan, cadde ve sokaklara dökülmesini önlemek, başkalannın mal ve can güven|iğini

lehlikeye sokmayacak şekilde yilkün çevrcye savrulmasını önlemek için araçların üzerinin branda ile
kapatıIması zorunIudur.

2) Belediyenin belirlemiş olduğu hafriyat alanlan dışındaki bölgelere hafriyat dokülemez.

İnşııt ve Her Türtil Tımirıtlır Hık|,undıki Emir ve Yısaklır
ıIADDE ı6+
lşyerterinde ve meskenlcrde tadilat ve ıamlrat yapmak için Belediye lmaı ve Şchircilik Müdllrlüğündcn izin
ılınması zorunludur.

MADDE r5l
Inşaat ve tamirat alanlannda yapılan çalışmalar neticesinde vaundaşlann can ve mal güvenliğine zırar
vermeyecek şekilde tahta perde, çadır, branda vb. malzeme|er ile (görllnümü bozmayacak şekilde) muhafıza
altına alınması zorunludur.
MADDE t6G
l-)Her tiirlü bina yıkımlarında etrafı rahatsız edici toz ve topraklann eırafs yayılmasını önlemek için su
sıktırılarak gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
2-)Yıkımı yapılan binaların mutlak suretle zemine kadar yıkılmış olması zorunludur, Ar§a üzerinde yıkım aıtığı
moloz ve toprak bırakılmayacak şekilde zemin düz bir satıh haline getirildikten sonra etrafının tahta perde llc
çevrilmesi zorunludur.
MADDI] t67_
lnşat mahallinde inşaat ruhsaıına ait teknik bilgileri ve isiın unvanını belirtir lcvha ile iş kazasını önleyici diğer
ikaz levhalannı bulundurulması zorunIudur.

MADDE ı6&
tnşaallaıda mozaik ve kaıo silimi vb. çaIışmalarda kullanılan suyun meydan, cadde ve sokıklan kirletmemesi
İçin yueri kadar çökertme havuzu veya kuyusu açtırmak zorunludur.
MADı) D 169_

lnşaatın ön kısmında bulunan koruyucu tahta perde dışında yayalann ve araçların geçişini engelleyecek şekilde
inşaat malzemesi bulundurulamaz, eınniyet kemeri, kask vb. koruyucu malzemesiz işçi çalışınlamız.
MADDE t70-
Harç makineleri haıcı boşaltlıktan sonra cadde, sokak, meydan ve yerleşim birimleri ara,sında ıraçtınm
tcmizleyip yıkayamaz.
MADDE l7l-
Cadde, sokak ve yaya kaldırımlaıı üzerinde harç yapılamaz. Hazır beton firmalan inşaallara harç nakletıneleri
esnasında harç nakil araçlarından cadde ve sokaklara harç malzemesinin dökülmesini engelleyecek lde tedbir
almak zorundadır.
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M ı)İ l72-
Hılkın huzur ve istirahaıını bozınamak için inşaatlarda kışın sabah saaı O8.oo ilc ıkşm saal l7.oo, yaan sabü
saal 08.oo ile akşam 20.oo saatleri dışında her ttlrlü çalışma durdurulacaktır.
MADDE l73-
BelediYenin izni olmadan imar haıici kaldınmlar airip edilemez, yükseltilemez, kaldınm üzerine basamalt
yapılamaz, ıaş, karo, parke, seramik, kilit taşı, merrner, hah vb. şekilde döşme yapılamaz
MADDE ı7+
Belediyeden izin almaksızın yol ve kaldınmlarda su şebekesi, doğlgaa kanalizasyon ve elektrik tesisatı vb.
nedenlerle kazı yapılamaz.(Ayrıca açılan çukurlaı ve tahrip editen yollar Betediye Fen lş|eri Müdtlrl0ğlincc
kapıtılacak ve yapılan masraflar ilgiliden alınacaktır.)
MADDE ı7t
Belediyeden mtlsaadeli olsa dahi herhangi bir nedenle kazı yapıIarak şehir içme suyu, }analizasyon isale hanı,
telefon, doğalge" ve elektıik şebekelerine zarar verilemez.
MADDE t7G
Cadde, sokak ve mahalle araIannda açılan çukurlara gündüzleri ikaz işareti koymatq geceteri ise ışıklı §aret ve

tehlikel önleyici tedbirler almak zorundadır.
MADDE ı77-
Umuma ait yol ve kaldınmların yapım ve tamiratı için dökülen taş, çakıl, kum vs. malzemeyi çalanlardııı para

cezasıntn yanı sıra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Diğer Eükümler
MAJDE ı7&
Be|ediye hudutlan dihilinde imar planı bulunan ve imaı plan uygulaması yapılmış Tanmsal Niteliği Korunacak
Alanlar hariç diğer alanlarda ticari amaçlı tanm yapılamaz, yapılm dahi para çczasrnın yanı sıra, bu yasağa

uymayanlann taılası ürlln ekili olsa biIe iş makineleri ilc sür0lür. Ekili alanın sür{llmesinde kullınılan iş
makinesinin masrafı ekimi yapan kişiden fazlasıyla masraf tahsil edilir.
MADDE !79_

"Alo 5E2 3428 - l53 Şikiyetler" telefon hattına gerçek dışı ihbar yapılamaz veya l{lzumsuz yere arayıp meşgul

edilemez. İlgililer hakkında para cezasıntn yanı sıra aleyhine Savcılığa suç duyurusu yapılır.

MADDE l80-
Yukarıda yazılı işbu Yöneğnelikteki yasakları işleyenler hakkında Belediye meclis ve encümeninin kendilerine

kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kıraıIara muhalif haıeket

edenlerle belediye kanun ve nizaın ve talimatnarnelerinin men ve}t emrettiği fiilleri işleyenlere veya
yapmayanlaıa belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne gör€ ldari paıa cezarıı ve

yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.
MADDE 18ı_
İşbu Yöneunelikıe maddesi olmayıp, yüriirlükıeki mevzuaı h{lkümleri veya belediye taıafindan alınmış olan

kararlar gercği yasaklanmış ve men edilmiş olan istisnai nitelikli yasakları işleyenleı hakkında yllrilrlükteki
mevzuata ilişkin genel hükümlere veya idari kararlara göre işlem yapı|ır.
yüriir|ük vç yllrlitme
MADDE ı82-
Bu Yönetmelikte maddeler halinde sıra|anan emir ve yasaklardan ceza miktarı kanun]aı ile belirlenmiş maddeler
dışındaki, kanunda kaşılığı olmayan emir ve yasaklar için 3l Man 2005 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak
0l Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Madde (Emre aykırı davranış)

hükümleri uygulanır.
MADDE tE3-
Bu Yönetmeliğin yürtlrlüğe girmesi ile eski Yönamelik yürtlrlükten kalkar.
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MADDE l6+
Bu Yönetmelik Seydişehir Belediyesi sınırları ve mücavir a|an içerisinde geçer!idir.
MADDE ıEs
Bu Yöneımelik, Seydişhir Belediye Meclisinin onayına müteakip, Seydişehir Belediyesi inıemet sitesinde ilan
edildihen sonra yürtirlüğe girer.

MADDE ı8G
Bu Yönctmeliği Seydişhir Belediye Başkanlığt yüriltür.

TUTAL PoLAT ÇATLIOĞLUs
Başkanı Kıtip Üye Kılip Üye
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T.c.
SEYDİŞEHİR

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLIS KARARI

KARARYıL! :

K^RARAİ! :

KAİıAR TARİIiİ :

KARARNo :

ToPI-ANTI TlPl :

BİRLEŞİMNo :

OTIJRUM NO :

ıO2ı
ocAK
05JıJo2ı
04
oL^Ğ^N
ı
ı

K^TİP
üyEırn:

I - Mgvlüı PoLAT
2- solcym8n CATLıoĞLUd

*a
aA
dH
E

tıyEıın : MchıDct çETıNER" zçki KoÇ, Hırıın CAMCI Hrscln GOLPıNAR, Bıy.!!n şENIÜRK Mchınct Ati BosrANcı,
Müammet 

^RrrÜRK, 
Azize GÜL HARMA},{YERI, Mcvlot PoLAT, Mcrycm SEMERCI, Yaşa, AŞrRoÖLU, Durnut o}.ı^& ıl,ıtioc

KıLINçoÖLU, Ali fuzE ÖzTlJRK, lıkcr ÖKsÜz, Ali ÇELİK. Kutr t BILBAN, sulğmm çATLıoÖLU, Abduııü 0NvE& H!!!ü
U§TAoCLU, Hikmeı BALCı, scrdrİ KARAYILAN, Mçhıncı ALTINDAG, Abduıl8h sAYöı, H!.t üNAL

TOPLANTlYA KATlLMAYANLAR:

ıüIı^R ÖzETİ: arra yön.ırrpıır.tcrı'nın Bğrışl'lm.si

Bclcdiyc Mcclisimğ 5393 Sıyh Bclcdiyç Kııunu'nun 20. maddcsi 8ğcğncc 2020 Yılı Ocık syı olığan mcclis ıoplrntıı
(Blrlncl Blrlqlm, Bİrlıcl Oturum) y8pmak vc 8ündcmdcki konul8n göf{tşırıck ozcıc; 05,0lJ020 §ıır g0o0 (buglın) saaı ı6: ı'd4
Bclcdiyc Bışkası Mchmct TUTAL b§ksnhğmda vc yukında isimlcri yaa|ı bulunsn ltyçlcrin işiıalıi ilc * Bclcdiyc DOğİı §ıloıoıdı'
toplrndl.

TEKLİF: (GÜNDEMİN 4. M^DDEsh : Insan xaynatüan ve Eğitim Md.l0ğü'non 3ı.t22@0 taİihinde Bcledip Meclisi'nc
havılç olunan E-727|?498-105.02-3926 saylı öncrinin 2.inci maddcsinde; "Blrlm Yğncaırcüa.rhln göıOşOlmaL"
4,L "İ/,.!,aD Kaynaklon vc Eıııım Maıl0ııüğa"'n0n mcvcuı olan birim yöneğneliğinin (7/l0) maddesinin iptıl cdilgfek
g{ıncellenmcsinin gönışulmesi.
1.2, zab,ıa Madaııüğa" 'non mevcuı olan birim yön.tİneliğinin mcvcut nüdfulüğün §leyişi, görev vc yetki tanımını uygun
olaİak gtbccılcnmesinin görtışOlmcsi.
1,3. nDerıek Hlıncılcrl Müdrilağa" hün mevcut olan birim yönğtmeliğinin mevcın modtıİlttğOn işlefşi, görcv vc yetki
tanımına uy8un olarak güncellenmesinin görlışülmesi.
1,1, Ycıi ihdas edilcn "t|takıne lkmaı Bahım vc onanm MğdaıIağL" 'ntın 8örev vc yaki ıanımı i|c ilgiri biriıı
yöncüncliğinin gör0şülmcai.
4f. Ycni ihdas edileı "Teıüzllk lşleıl MadO agaıı 'Ağn görev ve ycıki ıanımı ile itgili birim yöncüneliğlnln görüşOtrnçsi.
.{.6. Ycni ihdas cdilen "Kooıdlnasyon lşlcrl UadlıUgU" 'non görcv ve yctki tanımı ilc ilgili birim yöoamtçliğinin
görtışuıİnesi.

1,7, Ycıi ihdas edilen '|Sıruüel Gclışıhnıe Müıloruğü" 'nttn göıev ve yetlci ıanrmr ile ilgili biriıı yönçtm€Iiğinin
göroşüımcsi.' p|anlanmakıadır. Konunun görl§{ılerek karara bağlanmık tızert evrakm Mcclis Bşkanlı$'na hıvalcsini
olı.trlaıınıza aru edcrim." şck|indeki yazı; y0rorl0kteki yasa ve yöncünclikleıe göre değerlcndirilmck Ozcrc kanr alınmısı için
Bclcdiyc Meclisi'ne havalc oIunmuştuı.

KARAR: lnsaıı Kaynaklan vc E$tim Md.loğO'n{ın 3l,n2m0 ıarihİııde Bclcdiyc Mcclisi'ne havale olunın F-727l7498-
l05.v2-5926 sayılı öncrisinin 2.inci maddesi; Beledilt Meclisi'nc havılc olunan vc yukarıda m€hi }.Eah olııı Bışkanlık
öncrisini;

Meclis Bqkanıl

Belediye Meclisimizin 05.01.202l tarihli toplantısmda okudu vc konu hakkında g€rçkli açıklamadı bulundu. Meçlis

|Üyelerince mtlzakere cdildi. "Mcvcaı oıan bhtm müılüılüklcılnın lan.n ı.ılkıı ntn mcvcuı ışı.yış, gğıcv w y.ıkı ıeırırnııra
uygun oığfuh gOncellcnmesl ıe yenl lhılas edııcn mıd0lıüılıciı, bıdın !ünetmcııı.ı.lhı gür.v va yeıhı ıoıorırrra a!gı.ıı
orara*" kabultınü oylamaya sundu.

lşaretle yapılan oylama sonucunda "Blrlm Yğn.ımcllklei' oybiıliği ile kabul edildi.

AL çAflJoĞLU
kını Kıtip Üye

Sllte evlüt POLAT
Kıtip Üye
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