KEMALPAŞA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYE YASAKLARI UYGULAMA
YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ KISIM
Genel Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak ve Uygulamaya Ġlişkin Esaslar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci
maddesinin (b) bendi gereğince belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını belirli
kurallar çerçevesinde karşılamak, toplum düzenini, genel sağlığı çevreyi ve ekonomik düzeni korumak
amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kemalpaşa Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanı
içerisindeki tüm ilçe halkını, ilçe halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, ilçe halkına hizmet
sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir
müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen;
Belediye
: Kemalpaşa Belediye Başkanlığını,
Belediye Başkanı
: Kemalpaşa Belediye Başkanını,
Encümen
: Kemalpaşa Belediyesi Encümenini,
Görevli Personel
: Kemalpaşa Zabıta Memuru, Zabıta Komiser ve Amirleri ile Zabıta
Müdürünü,
Görev ve Yetki Alanı
: Kemalpaşa Belediye Başkanlığı sınırlarını ifade eder.
Ödeme Yeri
: Kemalpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,
Hukuki dayanak
MADDE 4- (1) Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesinin (b) bendine dayanılarak; 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 10/07/2004
tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu,
24/04/1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 09/08/1985 tarih ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu, 23/02/1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 15/05/1930 tarih ve
1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 30/03/2005 tarih ve 5326 Sayılı
Kabahatler Kanunu, 02/04/1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 04/07/1934 tarih ve 2559 sayılı
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun, Yürürlükteki
14/07/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik ve
11/07/2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği ile Belediyelere görev
yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Uygulamaya ilişkin hususlar
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;
a) Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olması,
b) Yazılı ya da sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında, memur tarafından kural ihlalinin
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görülmesi veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,
c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen
kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,
ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri ile
birlikte kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde, belediye zabıtaları tarafından cezai
yaptırım uygulanır.
(2) Cezai yaptırım uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:
a) Kişi hakkında Zabıt Varakası tanzim edilir. Her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine
verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina eder ise 11/02/1959 tarih ve
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
b) Zabıt Varakaları mahallinde tanzim edilir.
c) Zabıt Varakalarına madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.
d) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, suçu
işleyenin durumu dikkate alınarak işlem yapılır.
e) Zabıt Varakaları 15/05/1930 tarih ve 1608 Sayılı Yasanın 1 inci maddesi gereğince gerekli
kararın alınması için Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine gönderilir.
f) Belediye Encümeni tarafından verilen karar ilgilisine tebliğ edilir. İlgilinin kararı tebliğ
etmemesi halinde 11/02/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine istinaden işlem
yapılır.
g) İş yeri ilgilisine veya şahsa para cezası verilmiş ise; ceza kararı ilgiliye tebliğ edildikten sonra
para cezasının tahsil edilmesi için kararla birlikte tebliğ tutanağı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne
gönderilir.
(3) Alınan kararlarda faaliyetten men kararı verilmesi halinde kararın infazı esnasında aşağıdaki
hususlara dikkat edilir:
a) Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
b) Gıda maddelerinin bozulmasını önleyecek tedbirler aldırılır.
1) Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.
2) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
3) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi, saati belirtilir ve imzalanır.
4) İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek altı imzalanır.
5) Mühürlenen ve ilgilisi tarafından mührü fek etmek sureti ile çalışan ve en az üç defa
mühür fekki yapılan iş yerinin, bir daha çalışmaması için ilgili birimlerden elektrik, su
ve doğal gazının kesilmesi yazılı olarak talep edilir.
Çeşitli hükümler
MADDE 6- (1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş, 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli
derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai yaptırımlar
uygulanmaz.
Ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin işlediği suçlardan dolayı
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MADDE 7- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler
aynen uygulanır.
MADDE 8- (1) Bu yönetmelik hükümlerinden, ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları
görülenler uygulanmaz.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ortak Hükümler
MADDE 9- Ġşletmeler ile ilgili hükümler
1
2
3
4
5
6
7
8

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını görünür bir yere asmak zorunludur.
İlgili işletmeler Gıda Sicil Belgesi ve yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunludur.
İlgili işletmeler sağlık muayene cüzdanı (portör) olmadan işçi çalıştıramazlar.
İşyerlerinin İsim ve unvanını belirtir isim levhası asması zorunludur.
İşyerinin dış cephesi ve tentesi üzerinde mal teşhir edilemez.
İş Kolunun niteliğine göre hijyenik ortamı sağlamak için İşyeri sahibi işçilerine iş gömleği giydirmek zorundadır.
Kaba kâğıtlarla/karton kutu, mukavva gibi maddelerle tartı etkilenemez.
Tüm işyerleri genel temizliğe uymak zorundadır. işyerleri ağzı kapaklı çöp bidonu bulundurmak zorundadır

9

Soğuk- sıcak su tertibatı bulundurma zorunluluğu olan işyerleri bu tertibatı çalıştırmak zorundadır.

10 Umuma açık işyerlerinde yeterli miktarda havalandırma tertibatı bulundurmak ve çalıştırmak zorunludur.
11 Umuma açık işyerleri lavabo, ayna, sabun, peçete vb. temizlik maddelerini bulundurmak zorundadır.
12 Dükkan ve binaların sokak yönündeki cephesine yaya geçişini engelleyecek şekilde perde, saçak, siper veya tente yapılamaz.
Özel ve tüzel kişiler meskenlerde ve işyerlerinde havalandırma boşluğuna veya bina dışına görüntü kirliliği yaratacak şekilde soba
13
borusu veya havalandırma borusu çıkaramazlar.
14 İş yeri sahibi veya seyyar satıcılar müşteriye ve görevli memura kötü muamelede bulunamazlar.
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Menü bulundurulması mecburi olan işyerlerinde masalara menü listesi koymak, başlıklı hesap pusulaları bulundurmak zorunludur.
(lokanta, kebapçı, aile çay bahçeleri vb. İşyerleri)
İşyerleri, Odalar ve Meslek Kuruluşlarınca belirlenen fiyat listelerini müşterinin görebileceği bir yere usulüne uygun olarak asmak
zorunludur. (Ayrıca 4077 sayılı kanun hükümleri saklıdır)
İşyerleri; Belediye, Odalar ve Meslek Kuruluşlarının belirlediği Fiyat tarifesine ve etiketlerine uymak zorunda olup tarifeden fazla
ücret alamazlar.
Ana faaliyetinin dışında ruhsatsız tali faaliyetlerde bulunulamaz.
Hafta tatiline tabi olan işyerleri tatil ruhsatı vizesini her yıl yenilemek zorundadır.
Evsafı bozuk ekmek ve simit imal edilemez, belediyeden izin almadan belediye hudutları dışından şehre ekmek veya simit getirip
satılamaz.
Fırın, simitçi vb. işyerlerinde eksik gramajlı ekmek simit üretilemez.
İlgili işyerleri denetim esnasında ekmeklerini görevlilerin her istediğinde tartılması için otomatik tartı aleti bulundurulması
zorunludur.
Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile çalışılamaz, WC’lerin ve banyoların önünde steril paspas
bulundurmak zorunludur.

24

Gıda üretim yerlerinde, yatakhane dışında işçilerin yatması veya soyunma-giyinme yerlerinin dışında işçilerin giyinip soyunması
yasaktır.

25

Fırınların un depolarında veya un satış depolarında un çuvallarını duvar ile zemin arasından en az 20 cm. yüksekliğinde ahşap
ızgara ile ayırmak zorunludur.

26
27
28
29
30
31
32

Fırınlar un depolarını bağımsız bir bölümde bulundurmak zorundadırlar.
fırıncılar pasa bezlerini kirli ve yırtık bulunduramazlar.
Fırınların otomatik elek bulundurması ve bunu kullanması zorunludur.
Lokanta ve imalathanelerin bacalarına sulu filtre taktırmaları ve kullanmaları zorunludur.
Ekmek fırınlarında hamur ve ekmek dinlendirme odası bulundurmak zorunludur.
Bayat ekmeklerin satışı yada tekrar hamura katılması kesinlikle yasaktır.
Unlu mamullere ve ekmeklere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılamaz.
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33 İmal ettikleri ekmek, simit, börek vb. unlu mamullerin içinde yabancı madde bulunmamalıdır.
34 Pişmeden ve soyulmadan yenilecek gıda maddeleri gazete, mecmua vb. kullanılmış kağıtlarla paketlenemez.
35 Ekmek fırını, simit fırını ve tüm imalathanelerden sıcak ve soğuk duş tertibatı bulundurmak zorunludur.
36

Umuma açık olup müşteriye hizmet veren işyerleri her zaman temiz, badanalı ve boyalı bulundurulur ve kullanmış oldukları
bilumum malzemeleri temiz, bakımlı ve sağlam olmalıdır.

37 Son kullanma tarihi geçmiş mallar satılamaz, satışa hazır durumda bulundurulamaz ve imalatta kullanılamaz.
38 Açıkta(Motorlu veya Motorsuz araç üzerinde)gıda(ekmek,tatlı vs) imalatı ve satışı yapılamaz.
39 Tüm işyerlerinde ve pazaryerlerinde ürünlere etiket koymak zorunludur.
40 Sigara satan bakkal, tekel büfesi vb. işyerlerinden sigara paketini açarak tek tek satmak yasaktır.
41 Sinema, tiyatro, düğün salonu, kahvehane vb. gibi eğlence yerlerinde tuvalet ücreti talep edilemez.
42

Pişirilmeden ve yıkanmadan tüketilen gıda maddelerini üzerleri açık olarak, kirli ve kırık araç gereçlerle (sandık vb.) nakletmek,
çıplak elle (eldivensiz) satmak yasaktır.

43

Eli, ayağı, üstü başı kirli, tırnakları saç, sakalı ,uzun bakımsız vaziyette, bone takmadan gıda maddelerini imal edilemez, satılamaz
ve bu şekilde işçi çalıştırılamaz.

44 İşyerlerinde Kırık, eski, kirli, yırtık, çatlak, kap, kaşık, tabak bulundurulamaz.
45 İşyerinde çürümüş, bozulmuş, kokmuş ve kullanım süresi geçmiş gıda maddeleri bulundurulamaz ve satılamaz.
46 Kasaplarda Etler buzdolabı dışında teşhir edilemez. Açıkta et nakledemezler.
47 Kasaplar veya et reyonu bulunan alışveriş merkezleri hazır kıyma bulunduramaz, bu şekilde satış yapamaz.
48 Kasaplar Büyükbaş hayvanlarda canlı ağırlığı 16 kg dan aşağı hayvan kesemez ve satamaz
Kasaplar Mezbahana harici kesim yapamaz Mezbahana mührü olmayan et bulunduramaz. Kasap dükkanı önünde veya içinde
49
adaklık yada kurban kesemezler.
50 Kasap ve et mamulleri satanlar atıklarını kendi aracı ile Belediye çöp sahasına dökmek zorundadırlar
Kömür satış izin belgesi ve iş yeri ruhsatı olmadan kömür satışı yapanlar TSE standartlarına uygun olmayan hava kirliliğine neden
olan ısınma amaçlı yakıt ve açıkta kömür satışı yapılamaz.
Odun ve kömür satış yerlerinde sattıkları odun, kömür ve talaşlarını yağmurdan korumak için üstü kapalı yerde bulundurmak
52
zorunludur.
53 LPG Tüpleri ev, bakkal ve marketlerde satılamaz.
51

MADDE 10- Günlük yaşam ile ilgili hükümler
1
2
3

Mesken ve işyerleri kirli atık sularını kanalizasyona bağlamaları zorunludur. çatı ve yağmur sularını borularla zemine indirmek
zorunludur.
Umumi süs havuzlarına girilmesi, var ise balık tutulması, zarar verilmesi yasaktır.
Apartman veya işyerlerinde su sızıntısı varsa onarımının yapılması zorunludur.

4

İşyeri ve meskenlerin balkon, merdiven dairesi ve pencerelerinden halı, kilim vb. eşyaları silkelemek veya buralara çamaşır
asarak çevre rahatsız edilemez.

5

Binalardaki baca tertibatının diğer katları ve binanın ortak kullanım alanlarını rahatsız etmeyecek şekilde olması, klima suyu,
kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların akıntı ve sızıntılarına sorumlusu tarafından önlem alınması
zorunludur.

6

Kamunun kullanımına sunulan Belediyemizin Yapmış olduğu bariyerler, kaldırım taşları, aydınlatma direkleri ve lambaları,
bankları, ağaçları, fidanları, çizilemez, kırılamaz, tahrip edilemez.

Belediyeden izin alınmaksızın cadde, sokak ve kaldırımlarda çukur açılamaz, tahribat yapılamaz.
İşyeri ve mesken sahipleri araçlarını cadde ve sokaklarda temizlerken çevre kirletilemez.
Mülkiyeti belediyemize ait alanlar izinsiz işgal edilemez.
Belediyenin yapacağı hizmetler ve faaliyetlere engel olacak şekilde hareket edilemez.
Meskun mahallerde tükürülemez, çevreyi rahatsız edici hareketlerde bulunulamaz, yiyecek ve içeceklerin ambalajı ortalığa
11
atılamaz.
7
8
9
10

12

Hurda, çöp vb. atık maddeler veya malzemeler biriktirilerek çevreye rahatsızlık verilemez.
13 Ulaşım hizmetlerinde İndirimli tarifeye mahsus kişilerden (öğrenci, emekli, asker) fazla ücret alınamaz.
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14 Cadde ve sokaklarda taşıtlarca yayaların üzerine su sıçratılamaz. Üzeri açık araçlarla insan taşınamaz.
15

Görev halindeyken belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs ve ticari taksi sürücüleri araçta yer var ise yolcuyu almak
zorundadır.

16 Cadde ve sokaklara belediyece konulan çöp konteynırlarının yerleri belediyeden izinsiz değiştirilemez, kaldırılamaz.
17 Ticari araçlar kilometre kaydedici cihazlarını (Taksimetre, takometre) çalıştırmak zorunludur.
18 Araç sahibi ve sürücüler Mülkiyeti Belediyeye veya diğer kamu kuruluşlarına ait olan yerleri izinsiz işgal edemezler.
19

Araç sahipleri şehir içerisinde cadde ve sokaklarda kimyasal madde, pis koku ve çevre kirliliğine sebebiyet veren maddelerin
sızıntılarını önlemek zorunludur.

20 Her türlü eğlence yerlerinde plak, bant, teyp kayıt ve satış yerlerinden dışarıya yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.
21 Apartman yöneticileri vilayet makamından alınan kararda belirtildiği şekliyle kaloriferleri zamanında yakmak zorundadırlar.
22 Apartman, iş hanı, pasaj ve toplu konut alanları arasında bulunan ortak kullanım alanları kirletilemez ve işgal edilemez.
23 Evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. şeyler atmak yasaktır.
24

Araç sahipleri araçlarını yaya ve araç geçişini engelleyecek şekilde park edemez, hurda araçlarını şehir merkezinde
bulunduramaz.

MADDE 11- Evcil, Sokak ve Ahır Hayvanları ile ilgili hükümler
1

Veteriner kaydı olmadan; Damlarda, balkonlarda, evde, bahçede kedi ve köpek beslenemez, çevre rahatsız edilemez, sahipsiz,
başıboş bir şekilde sokağa çıkartılamaz.

2

Belediyece tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı veya kümes yapıp hayvan beslenemez. Belediyece gösterilen
yerlerin dışında hayvan satılamaz.

3

Şehrin meskûn mahallinde ev veya apartmanların her hangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanları beslenemez.

4

Binaların ortak alanlarında bina sakinlerinden muvafakat almadan evcil hayvan beslenemez.

5

Ahırlarda Beslenilen hayvanlardan ve koşum hayvanlarından çıkan gübre ve her türlü pislik sokağa veya kamuya ait alanlara
atılamaz.

6

Şehir içerisinde park, bahçe, arsa vb. her türlü yerde hayvan otlatılarak çevre rahatsız edilemez.

7

Hayvanlara kötü muamele yapılamaz, hayvanlara gücünün üzerinde yük yüklenemez.

MADDE 12- Ġmar ve Fen Ġşleri ile ilgili hükümler
1
2

İnşaat sahipleri veya müteahhitler İnşaat mahallinde ruhsatını, isim ve unvanını belirtir tabela asmak zorundadırlar.
İnşaat alanını koruyucu tahta perde ile çevirmek zorunludur. Boş arsa sahipleri arsalarına gerekli önlemleri almak zorundadır.

3

İnşaat yaparken kamunun kullanımına sunulan Belediyeye ait kaldırımlara yerlere ve arsalara zarar verilemez.inşaat sorumluları
inşaat sonunda kaldırımları varsa eksiklikleri tamamlayarak belediyeye teslim etmek zorundadırlar.

4
5

Çalışma saatlerinin dışında izinsiz olarak beton dökülemez.
Hafriyatçı veya inşaat sahipleri yasaklanan yerlere hafriyat dökemezler.

6

Ruhsata tabi inşaatlarda hafta içi ve Cumartesi günleri sabah saat; 08:30'dan önce, Pazar günleri ise sabah saat: 10:00'dan önce
çalışma yapılmayacaktır.

7

Karo, mermerci, hazır beton, briket imalatçılarının atık sularının dinlendirme havuzlarında çökerttikten sonra ana kanala
göndermeleri zorunludur.

8

Karo, briket, mermer ve hazır beton imalatçıları imalat atıklarını rast gele yerlere dökemezler.

9

Her türlü tadilat ve yıkımlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, toz ve toprakların etrafa yayılmasının önlenmesi
zorunludur.

10

Yerleşim yerlerindeki boş arsalarda (Kendi mülkiyeti olsa dahi) izinsiz olarak kum, çakıl, hafriyat vb. gibi malzemeleri depo
ederek satış yapılması yasaktır.

11

Gece çalışmalarında çalışma alanının aydınlatılması, iş bitiminde kazı alanının emniyet bandıyla çevrilerek gerekli
tedbirin alınması zorunludur.

MADDE 12- Daimi ve geçici pazaryerleri ile ilgili hükümler
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KEMALPAŞA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1

Haftanın belli günlerinde izinle kurulan semt pazarlarında pazarcılar kendilerine tahsis edilen yerleri başkasına kiraya
veremezler. Pazar yeri dışında tezgah açılamaz, satış yapılamaz.

2

Pazarcı esnafı araçlarını belediyenin gösterdiği yerler dışında park edemez, yüksek sesle bağırarak satış yapamazlar.

3

Pazarcı esnafı Pazar yerlerinde istenirse görevli memura ismini ve ikametgahını bildirmek zorundadır.
Pazarcı esnafı Pazar yeri kurallarına uymak zorundadır. Tezgah ihlali yapamazlar, pazaryerine giriş çıkış saatlerine uymak
zorundadırlar.
Pazarcı esnafı satışa arz ettiği malların cinsini ve fiyatını gösterir etiket koymaya mecburdur. Müşteriyi aldatıcı yönde etikete
hiçbir ifade yazılamaz. Etiketlerdeki fiyatlandırma Litre veya Kilogram bazında yazılacaktır. ( Yarım Kilo ..........YTL. gibi
ifadeler kullanılmayacaktır.)
Pazaryerinde 5179 sayılı yasa gereğince üzeri kapatılması zorunlu olan gıda maddelerinin (Pişmiş veya pişmemiş) üzerlerinin
daima kapalı olması zorunludur.
Pazaryerinde tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde tezgah, direk, levha, tabela benzeri şeyler asmak,
çakmak, dikmek, tanıtıcı pankart, flama asmak ve teşhir etmek, aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak yasaktır. İhtiyaç
duyulması halinde Belediyeden izin alınması zorunludur.
Pazaryerinde tüketiciye dönük perakende fiyatların serbestçe arz ve talebe göre belirlenmesi esastır. Perakende fiyatların
oluşması gereken eşik fiyatının üstünde kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek amacı ile pazara gelen malın miktarını
engellemek, satışa sunulmasına mani olmak, tehdit ve zor kullanarak diğer bir esnafın ürününün fiyatını düşürmesine engel
olmak veya malın fiyatını yükseltmesi için baskı yapmak, pazarın sevk ve idaresinde belediye tarafından görevlendirilmiş
kişilere bu yönde maddi ve manevi baskı uygulamak yasaktır.
Belediyeden izin alınmaksızın mevsimlik kavun, karpuz ve narenciye sergisi açılamaz, sergide izin alınan ürün dışında satış
yapılamaz ve sergi sezon sonunda kaldırılır.

4
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MADDE 13- Ġlan ve Reklam ile ilgili hükümler
2

Belediye izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü, el ilanı
dağıtılamaz, yapıştırılamaz.
Belediye izni olsa dahi Belediyece tayin olunan yerlerden başka yerlere ilan ve reklam asılamaz, yapıştırılamaz.

3

İşyerleri ilan veya reklam tabelalarını araç veya yaya geçişini engelleyecek şekilde asamazlar.

4

İşyerleri, kaldırımlara, kapı önlerine, yol kenarlarına araç veya yaya geçişlerine pano, flama, duba vb. gibi malzemeler
koyamazlar.

1

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Denetim yetkisi
MADDE 14- (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimi, belediye
zabıtası tarafından yapılır. Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulmadığının tespiti halinde, 1608
sayılı Kanun’a istinaden cezai müeyyideler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan ve uygun araçlar ile
halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.
MADDE 16- (1) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları
görülenler uygulanmaz.
MADDE 17- (1)
hükümler uygulanır.

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan

Yürütme
MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
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