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 Amaç  

 MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, 

esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel 

hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.  

 Kapsam  

 Madde 2 – (1) Bu yönetmelik Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile birimlerinin kuruluşunu, 

işleyişini görev, yetki ve sorumluluklarını içeren uyulması gerekli esas ve usullerle, iş ve işlemlerinin 

kapsamını belirtir. 

 Hukuki dayanak 

 Madde 3 - (1) 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddeleri ile 

11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1608 sayılı 

Kanunun 23.01.2008 tarih ve 5728 nolu Kanunla değiştirilen 66 ve 67. maddeleri, Kabahatler Kanunu’nun 32. 

maddesi ve diğer kanunlar. 

BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ YASAL DAYANAKLARI  

1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 2) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3) 4077 Sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun. 4) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu. 5) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu.  6) 

3194 Sayılı İmar Kanunu. 7) 4925 sayılı karayolları taşıma kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu. 

8) 2872 Sayılı Çevre Kanunu. 9) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun, 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 10) 5179 Sayılı Gıdaların 

Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun ve 27/08/2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde 

ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici 

İstihdamı Hakkında Yönetmelik. 11) 831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun    12) 3091 Sayılı Taşınmaz Mal 

Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun. 13) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası 

Kanunu. 14) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 15) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu. 16) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu. 17) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu. 18) 2005/9207 

Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen ve 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. 19) 2559/5259 Sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 20) 

18/10/1952 Tarih ve 8236 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri Tüzüğü. 21) 4207 sayılı Tütün 

ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun 22) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 

Kanunu 23) 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24) 4856 sayılı Kanuna İstinaden Hazırlanmış Çevresel 



Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği. 25) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye 

Hakkındaki Kanun.  

 Buna göre; 

          a) Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve 

salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve 

talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince 

Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar 

verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir. 

b) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. 

Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil 

edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.”  

c) Bu madde hükümleri, ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.” (08.02.2008 tarih 

ve 26781 sayılı R.G. de yayımlanan 5728 sayılı Kanunla değişik 1608 Sayılı Kanun, Madde 1.)  

ç) Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik olarak 

çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında; yukarıda belirtilen 

Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler,  Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir 

ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır.  

         d) Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında zamlanarak uygulanır.  

Tanımlar 

MADDE 5 – (1) Bu yönetmelikte geçen; 

Belediye :   Kırıkkale  Belediyesini, 

Meclis    :   Kırıkkale Belediye Meclisini, 

Encümen :  Kırıkkale Belediye Encümenini, 

Başkanlık : Kırıkkale Belediye Başkanlığını, 

Başkan :     Kırıkkale Belediye Başkanını, 

Müdürlük : Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, 

Müdür :      Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürünü,  

Zabıta :       Kırıkkale Belediyesi Zabıtasını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Uyulması Gereken Belediye Emir ve Yasakları 

 

 Uyulması Gereken Belediye Emir ve Yasakları 
 

 Madde 5 – (1) Uyulması gereken belediye emir ve yasakları şunlardır: 

 a) Belediye meclisinin, Encümen kararlarının belirlediği uyarı ve yasaklarına herkes uymak 

zorundadır. 

 b) Halkın sağlık ve rahatlığını kaçıracak ammenin nizamını bozacak işler yapmak, sokak ve evlerde 

gürültü yaparak, Halkın huzur ve sükûnunu bozmak yasaktır. 



 c) Cadde ve sokaklarda, boş arsalara, pasajlara, apartman koridorlarına ve umuma mahsus yerlere çalı, 

çöp, pislik ve emsali şeyler atmak yasaktır. 

 ç) Belediyece konulmuş olan sokak levhaları ile bina numaralarını elektrik ve su abone numaralarını 

her ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek bunların yerlerini değiştirmek yasak olup, bina apartman ve 

işyeri sahiplerinin numarataj plakası taktırmaları ve plakalarını muhafazaya mecburdurlar. 

 d) İlaçlama öncesi ve sonrası mahalle aralarında ilaçlama motorunu yıkamak yasaktır. 

 e) Oyuncak havalı tüfekle, meydanlarda, atış yapmak ve yaptırmak yasaktır. 

 f) Her ne suretle olursa olsun umuma ait yerleri, kirletmek yasaktır. 

 g) Belediyenin haberi olmaksızın sokak ve caddelerden geçen hattan elektrik, su telefon kanalizasyon 

vs. bağlantısı yapmak kastı ile yolların, kaldırımların ve asfaltların sökülmesi eşilmesi yasaktır. 

 ğ) Gezici seyyar satıcıların belediyenin belirlediği yerler dışında satıcılık yapması, İlimizin ana cadde 

ve sokak aralarında bulunmaları yasaktır. 

 h) Ekmek, salça ve benzeri şeyler yapmak için sokak ve caddelerde ateş yakmak ve salça şiresini dışarı 

bırakmak yasaktır.  

 ı) Ticarethaneler ve meskenler cadde ve sokağa bakan cephelerine, beldenin manzarasını bozacak 

şekilde herhangi bir şey asması yasaktır. 

 i) Wc, banyo, mutfak vs. yerlerden sızıntı yapan, kirli ve temiz suların arızasını gidermeyen ve dışarıya 

akıtan iş ve mesken sahipleri sorumludur. 

 j) İlimiz içerisinde yapılan düğünlerde gece saat 24.00’ten sonra evinin dışarısı cadde ve sokaklarda, 

eğlence amaçlı davul, zurna, çalgı çaldırılması yasak olup, kurusıkı, torpil, havai fişek atılmayacaktır.  

 k) Boş arsa sahipleri, arsa etrafını kanundaki hükümler içerisinde çevirmeye mecburdurlar. Belediye 

mücavir alan içerisinde bulunan tüm arsa sahiplerinin arsalarının etrafını çevirirken, çuval, bez, teneke ve 

benzeri maddelerle görüntü kirliliği oluşturacak şekilde çevirmeleri yasaktır. Boş arsalara belediyeden 

müsaade almaksızın her ne suretle olursa olsun herhangi bir şey yapmak ve depolamak yasaktır, bu yasağa 

rağmen konulan herhangi bir şeyin kaldırılması belediyece tebliğ edildikten sonra kaldırmayanların yapıları 

yıkılır. Eşyaları zabıtaca kaldırılır ve masrafları sahibinden alınır. 

 l) Bina ve dükkânların cadde ve sokak üzerindeki cepheleri ancak gece saat 22.00 den sonra, gündüz, 

saat 07.30 den önce yıkanabilir. 

m) Belediye Zabıta Personeline görevlerini yaptıkları sırada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, 

zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek, asılsız ihbarda bulunmak, tebliğ edilen evrakı almamak, evraka zarar 

vermek ve görevleri nedeniyle fiili veya sözlü saldırıda bulunmak yasaktır.  

 n) Her türlü kamu ve Belediye mallarına zarar vermek yasaktır.  

 o) Belediyenin yapmış olduğu hizmetleri engellemek zorluk çıkarıp karşı koymak yasaktır. 

 ö) Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve 

lambalarına, durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek yasaktır. 



 p) Dükkân, ev sahipleri veya kiracıları dükkân ve evlerinin önlerindeki yaya kaldırımlarını temiz 

tutacaklardır ve ayrıca kaldırıma halı, paspas gibi malzemeler serilmeyecektir. 

 r) Halkın sağlık ve rahatlığını kaçıracak ammenin nizamını bozacak işler yapmak yasaktır.  

 s) İlimiz içerisinde aparman ve umuma mahsus yerlerde her ne maksatla olursa olsun çevreyi rahatsız 

edici arı kovanı köpek ve kümes hayvanı beslemek yasaktır.  

 ş) Her ne suretle olursa olsun. Hayvan pazarına ve ilimize ne amaçla olursa olsun köpek getirilmesi, 

terk edilmesi yasaktır. Araç sahipleri de sorumludur.  

 t) İlimiz içerisinde hayvan ahırı açmak ve var olan önceki boş ahırlarda hayvan beslemek, evinde 

avlusunda, büyük ve küçükbaş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edici davranışta bulunmak ve 

komşusunu rahatsız etmek yasaktır.  

 u) Evinde ve bahçesinde, komşularının rızasını almadan, belediyeden izin alınmadan hayvan (horoz, 

kuş, köpek, kuzu, inek ) vs. besleyemez. 

 ü) Cadde, sokak ve kaldırımlara hiçbir şey konulamaz hiç kimse tarafından işgal edilemez, 

ticarethaneler ve meskenler her türlü malları ile geçicide olsa cadde ve sokakları kaldırımları işgal edemez, 

keza bu yerler motorlu veya motorsuz taşıtlarla da işgal edilemez. 

 v) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından budanacaktır. 

Bunlardan kaynaklanan kirlilik, sahiplerince giderilecektir. 

 y) Balkon, pencere ve kapılardan, sokak, cadde ve meydanlara, çul, halı, kilim, vs silkelemek yasaktır. 

 z) İşyerleri, Belediyenin duyuru, afiş vb. gibi yayınlarını. Ücretsiz olarak halkın en iyi görebileceği 

şekilde işyeri duvar veya cam mekânlarına asmaya zorunludurlar. 

 aa) Elektrik üretiminde kullanılan sabit jeneratörleri için Ayrı bina veya bina içerisinde bir bölüm 

ayrılacak, taşınabilir jeneratör İçin. Belediyeden izin almak gerekir. Bu jeneratörlerin gürültüsünün halkı 

rahatsız etmemesi için kauçuk veya sünger, yataklı ve eksoz susturucu kullanmaları zorunludur. 

 bb) Cadde, sokak, kaldırım, ammenin ortak kullanımı olan boş yerleri ne Maksatla olursa olsun. İşgal 

etmek yasak olup,( ayrıca işgal konusu olan malzemelere el konulur.)  

 cc) Mesken ve iş yerlerinde, etrafa kurum ve is saçarak çevreyi rahatsız Ederek, bacasını temizlemeyen, 

işin niteliğine göre, lüzumlu olan ‘baca filtre sistemi Takmayanlar, Ayrıca soba bacalarını çatının üzerinden 

çıkarmayanlar sorumludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

PARK - BAHÇE, TARİHİ ESER, ABİDE VE UMUMA AİT YERLERDE 

UYGULANACAK KURALLAR 
 

 Park-bahçe, tarihi eser, abide ve umuma ait yerlerde uygulanacak kurallar 

 

 MADDE 6- (1) Park - bahçe, tarihi eser, abide ve umuma ait yerlerde uygulanacak kurallar şunlardır: 

 

 a) Parklarda, caddelerde, kaldırımlarda ve umuma mahsus her türlü İstirahat yerlerinde kabuklu yemiş 

vs. artık dökmek yasaktır. 



 b) Abidelerin, tarihi eser ve kültür değerlerinin etrafını bozmak kirletmek, yazı yazmak, tahrip etmek 

yasaktır.  

 c) Belediyeye ait yollarda ve parklarda, kamuya ait ağaçların dalları koparmak, kesmek, park ve 

bahçelerde tahribat yapıp, park oyun araçlarına zarar verecek şekilde kullanmak ve kullananlara müsaade 

etmek yasaktır. 

 ç) Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak alkollü içki içmek ve 

içirmek, hayvan otlatmak huzur ve sükûnu bozacak Şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır. 

 d) Umumi çeşmelerde ve iş yerlerinde hortum takmak sureti ile cadde sokak ve vs. yerlerde motorlu, 

motorsuz araç yıkamak yasaktır. 

 e) Umumi çeşmelerin amacı dışında kullanılması yasaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ YASAKLAR 

 Gürültü kirliliği ile ilgili yasaklar 

 MADDE 7- (1) Gürültü kirliliği ile ilgili yasaklar şunlardır: 

 a) Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen 

standartlar, üzerinde gürültü çıkarılması, tüm işyerleri, eğlence yerleri, konut ve ulaşım araçlarında gürültünün 

asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması. 

 b) Motorlu araç ve motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaların çıkarılması, 

çalışmaz hale getirilmesi. 

 c) Radyo, tv, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kamuya açık alanlarda halkı rahatsız edecek 

şekilde çalınması. 

 ç) Belediye sınırları içinde ses yükseltici gibi ( anons sistemleri ) araçlar kullanarak darbeli düzenli 

veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklam, duyuru ve tanıtım satış yapılması,  

 d) Yerleşim alanı içerisinde iş makinelerinin (kepçe, kazıyıcı, yükleyici, ekskavatör, betonyer, 

kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde 08 ve 20 saatleri dışında çalıştırılması. 

 e) Patlayıcı, maytap, vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetleri kamuya açık alanlarda, 

kullanılması.  

     f)  Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı, faaliyet alanlarının, (ibadethane sağlık merkezi, okul,) 

yakınındaki alanlarda açık hava aktivitelerin mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız 

edecek ölçüde gerçekleştirilmesi. 

       g) Yollarda oluşan hasara sebebiyet verebilecek (çamur, toz, çukur,) vs. her türlü sorunun giderilmesi 

amacıyla, zabıta tarafından uyarılan taşıt sahipleri ve iş sahiplerinin, amacı doğrultusunda hareket etmesi 

yasaktır. 

       ğ) Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerinin kasten halkı rahatsız edecek şekilde çalıştırılması,  



       h) Yaşları itibariyle ehliyeti cezaiye ve haiz olmayacak bir yaşta bulunanların işbu yönetmelik 

hükümlerine, aykırı hareketlerinden dolayı, bunların velileri veya vasileri veyahut patronları mesuldür. 

 

      ı) Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve 

hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini kış saatinde 08.00-18.00, yaz saatinde 

08.00-20.00, cumartesi günü kış saatinde 09.00-18.00, yaz saatinde 09.00-20.00 saatleri dışında ve resmi tatil 

günlerinde belediyeden izin almadan kullanmak, 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

BELEDİYENİN RUHSAT VE DENETİMİNE TABİ OLAN 

İŞ YERLERİNİN, UYMASI GEREKEN KURALLAR  

 

 Belediyenin ruhsat ve denetimine tabi olan iş yerlerinin uyması gereken kurallar  

  

 MADDE 8 - (1) Belediyenin ruhsat ve denetimine tabi olan iş yerlerinin uyması gereken kurallar 

şunlardır:  

 

a) Her iş yeri, işyeri açma ve çalışma ruhsatını almak zorundadır, işyeri açma ve çalışma ruhsatını almadan 

faaliyette bulunmak yasaktır. 

b) Bir işyerinde işyeri kurallarına uygun olmak şartıyla birden fazla iş yapabilir Ancak her iş türü için, o 

işyerinde aranacak genel şartlara uyulması ve işyeri açma Ruhsatında belirtilmesi mecburidir. 

c) İşyerlerinde belediyece verilmiş her türlü ruhsatı görünür yere asmak kontrol Defteri bulundurmak ve 

çalıştırdığı işçilerin sağlık ile ilgili işleri yaptırmak, istenildiğinde ibraz etmek zorundadır. 

      ç) İşyerlerinde çalışanların tümünün işin durumuna göre, iş önlüklerinin olması ve giyilmesi, kapaklı çöp 

kabı bulundurulması, işyerinde havalandırma tertibatı kurulmuş olması ve yangın söndürme cihazı 

bulundurması zorunludur. 

      d) İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, her türlü 

olumsuzluğa karşı (gürültü, ses, toz, duman, is, koku, katı, sıvı ve gaz atıkları vb.) tedbir almaları zorunludur. 

e) Her işyeri ve müessese sahibinin, işyerinin girişine, adı soyadı ve unvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı, 

belediye tarafından alınan kararlara uygun ve tehlike arz etmeyecek şekilde asması gerekir. 

f) Belediyeden ruhsat almadan, hafta tatili ve genel tatil günlerinde işyerlerinin açık olmaması, 

g) Tüm işyerleri milli, resmi günler ile kurtuluş günlerinde bayrak asmaları mecburdur, ön kısmı solmuş, 

deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asılamaz. 

 ğ) Her zaman temiz olmalı, genel tertip ve düzene dikkat edip, işyeri sorumluluğunun bilincinde olması, 

işyerinin önünde, görüntü kirliliğine sebep olacak şekilde malzeme istiflemesi yapamaz. İşyerinin genel 

temizliğinin yapılmış olması gerekir. 

      h) Belde sınırları içerisinde etkinlik gösteren tüm işyeri sahipleri ve sorumluları Müşteri ve vatandaşlara, 

iyi davranışlarda bulunmak zorundadır. ‘ Müşteri memnuniyeti ‘ prensiplerine uymayıp, müşteriye saygılı 

davranmayıp Kötü muamelede bulunamaz. 

      ı) Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunmayan yaptırımlara riayet etmemek. 



      i) Bütün iş yerlerinde, yapılan teftişlerin sonuçlarını ve tespit edilen noksanları yazmaya mahsus 

belediyece onaylanmış bir teftiş defteri bulunması mecburidir. Dolan defterler üç yıl müddetle işyeri tarafından 

muhafaza edilerek, teftişlerde görevlilere gösterilecektir. 

      j) Belediyece belli iş kolları için tahsis edilen yerlerin dışında iş kolu faaliyetinde bulunmak, ruhsata 

muhalif faaliyette bulunmak yasaktır. 

         k) İşyerlerinin önünde bağırarak satış yapmak, çığırtkanlık kullanmak yasaktır 

         l) Satılan malların faturalarını bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek ayrıca Satışa sunulan malları 

müşteriye vermek zorunludur 

        m) İşyeri önleri, çekme mesafeleri, kaldırım ve yolların temizliğinde işyeri sahipleri sorumludur. 

         n) Bütün işyerleri, Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak 

zorundadır.  

         o) Bütün işyerleri yangına karşı gerekli önlemleri almak, yeteri kadar yangın söndürme cihazı 

bulundurmak ve bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. . 

         ö) İşyerleri hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti giymek işyerlerinde kullanılan, araç ve gereçlerin 

temizlik ve bakımlarını yapmak 

          p) Çalışma ruhsatı verilen her kuruluşun işvereni, iş yerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğüne, İş ve İşçi Bulma Kurumu’na, Sosyal Sigortalar Kurumu’na, Bağ-Kur’a, Esnaf Sicil 

Müdürlüğü’ne ve Ticaret Sanayi Odasına bir ay içinde bildirilir.  

 İlan ve reklam ile ilgili hükümler 

 MADDE 9- (1) İlan ve reklam ile ilgili hükümler şunlardır: 

 a) Belediyeden izin almadan ilan-reklâm afişi, broşür, el ilanı vb. dağıtmak yasaktır. 

 b) Belediyeden izin almadan ve kanunen verilmesi lazım gelen resmi harç vermeden her türlü ilan ve 

reklâm yapmak yasaktır. 

 c) Belediyenin alacaklarını geciktirerek ödememekte ısrar etmek ve bu konuda yapılacak tebliğleri 

tebellüğden kaçınmak ve görevli memura zorluk çıkarmak yasaktır. 

 ç) İlan-reklâm vergisini yatırmamak yasaktır. 

 d) Eğlence vergisine tabi olup da yatırmamak yasaktır.. 

 e) Bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha veya bez afiş asmak yasaktır. 

 f) Belediyece tespit edilen yerler dışında hiç bir yere ilan asılamaz ve yapıştırılamaz. 

 g) Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin cephesine, cephe boyunca Belediye İlan ve Reklâm 

Yönetmeliğine uygun şekilde yatay vaziyette yola paralel ve tehlike arz etmeyecek şekilde reklâm tabelası 

asabilir. 

 ğ) Araçların üzerine Belediyeden izinsiz ilan yapıştırmak yasaktır. 



 h)  Cadde ve sokaklarda belediyemizden izinsiz el ilanı, broşür ve benzerlerinin dağıtılması yasaktır. 

 ı) Yol üzerindeki binaların yüzlerine emniyetsiz şekilde bayrak levha afiş ve benzerlerinin asılması 

yasaktır. 

 i) Belediye beyan vermeden, izin almadan ilan ve reklam yapmak, tabela asmak yasaktır. El duyuruları 

ile çevrenin kirletilmesi yasaktır. 

ALTINCI BÖLÜM 

İşyerleri, Her Türlü Müessese ve Bütün Binaların Sahipleriyle Burada İkamet Edenler ve Çalışanların 

Uyacağı Belediye Emir ve Yasakları 

 Temizlik ile ilgili yasaklar 

 MADDE 10 – (1) Temizlik ile ilgili yasaklar şunlardır: 

 a) Çöp kabı bulundurmamak, çöp konteynırlarını ateşlemek, ateşli çöp atmak, yanan madde (kül vb.) 

atarak hasara neden olmak,  

 b) Çöp konteynırlarına taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi inşaat malzemesi koymak,  

 c) Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda malzeme, 

çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak,  

 ç) Binalardaki, yağmur oluğu, balkon gideri, klima, Lavabo, WC, banyo vb. su akıntı ve sızıntıları ile 

sokağı kirletmek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip-geçenlere zarar vermek, bu zararları önleyici 

tedbir almamak (Altyapı bağlantılarını yapmamak),  

 d) Halı, kilim, sofra, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri paspas vs. silkeleyerek etrafı rahatsız 

etmek, (Kat maliklerince, belirlenmiş bir gün veya hafta sonu, belli saatinde uygulanır).  

 e) Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya kaldırımı veya yollara 

akıtmak yasaktır.  

 f) Çöpleri ağzı kapalı, poşetsiz çıkarmak yasaktır.  

 g) Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek yasaktır. 

 ğ) Geri dönüşüm; Poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden önce veya sonra 

çöp poşetlerini sokağa bırakmak,  

 h) Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına, boş 

arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey koymak, atmak, dökmek yasaktır. Dükkân, ev, 

apartman sahipleri ve içinde oturanlar binalarının önündeki yaya kaldırımlarını temizlemeye mecburdur.  

 ı) Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakil yapanlar bunun için gerekli olan tedbirleri 

almaya mecburdurlar.  

 i) İşyerlerinin genel temizliğine riayet etmemek,  



 j) Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak. 

Belirlenen zaman dışında yıkamak. 

 k) Çöp konteynırlarına araç geçtikten sonra (Belediyenin belirlediği günler) hariç çöp çıkarmak 

yasaktır. 

 Nizam ve intizamla ilgili yasaklar 

 MADDE 11- (1) Nizam ve intizamla ilgili yasaklar şunlardır: 

 a) Binaların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine görüntü kirliliğine 

sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte her türlü malzeme, eşya vb. koymak 

veya asmak.  

 b) Binaların ortak kullanım alanlarını, kat malikleri kurulundan izin almadan her ne şekilde olursa 

olsun kullanmak veya işgal etmek.  

 c) Mesken ve işyerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya siperlerinin 

emsallerinden geniş; yükseklikleri ise 2.50 metreden az olamaz. (Belediye bu tip uygulamalar için standart 

ihdas edebilir).  

 ç) Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente, güneşlik yapmak,  

 d) Belediye İlan ve Reklâm Yönetmeliğine uymamak,  

 e) Cadde, sokak ve yürüyüş yollarında halkın gelip geçmesine mahsus yerler ve yaya kaldırımları, 

işyerleri veya vatandaşlar tarafından her ne sebeple olursa olsun işgal edilemez.  

 f) Bina altlarındaki ticarethanelerin ön ve yan çekme mesafeleri (müşterek kullanım alanları) kat 

maliklerinden muvafakat name alarak ve Belediye Başkanlığından izin alınıp geçici olarak işgal edilebilir.  

 g) Açığa; fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek ve 

kurutmak yasaktır.  

 ğ) Cadde ve sokaklar, meskene yakın yerler her ne sebeple olursa olsun, malzeme koyamaz, 

kirletilemez ve tahrip edilemez. 

 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili Emir ve Yasaklar  

 MADDE 12 -  (1) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili Emir ve Yasaklar 

şunlardır: 

 a) Perakende satışa arz edilen ürünlerin veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla 

görülebilir, okunabilir şekilde o ürünle ilgili tüm vergiler dâhil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren 

etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek 

şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.  

 b) Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır.  

 c) Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda 

tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır. 



 ç) Fiyatı; Bakanlar Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşları tarafından belirlenen mal veya hizmetlerin, belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyatla satışa sunulması 

yasaktır.  

 d) Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler. 

Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle ayrı 

ayrı görevlidirler.  

YEDİNCİ BÖLÜM 

CADDE, MEYDAN VE SOKAKLARIN DÜZENİ 

İNŞAAT YAPI İŞLERİ 

 

 Yollarla Meydanlarda ve Çevresinde Yapılan İnşaat Onarım ve Yıkmalar 

 

 Madde 13- (1) Yıkılacak binalar ve yeni inşaatlar: 

 a) Tüm çevresi tahta perde ile kapanacaktır. 

 b) Kamyon ve inşaat makinelerini inşaata giriş çıkışlarında kaldırım ve yol tahrip edilmeyecek ya da 

hiçbir şekilde toprak, çamur taşınmayacaktır. 

 c) İnşaattan toprak çeken kamyonların yola hiçbir şekilde toprak vs. dökmemesi için gerekli tedbir iş 

sahibi ve taşıt sürücüsü tarafından alınacaktır.  

 ç) Yıkılan binaların arsaları zemine kadar mutlak surette yıkılmış olacak arsada hiçbir şekilde yıkım 

artığı moloz bırakılmayacak, zemin düzgün satıh haline getirilecek ve tahta perde, badana veya boya ile 

boyanacaktır. 

 d) Bu gibi yerlerde kurulacak iskelelerin, çevrilecek tahta perdelerin yapılacak hafriyatın ve her türlü 

yapı tertibatının gelip geçenlere, yollara ve yollardaki araçlara ve pis su kanallarına, yeraltında ve havadaki 

nakil hatların, genel ve hususi hiçbir şeye en küçük bir zarar veremeyecek ve etrafı kirletmeyecek surette 

sağlam ve tertipli olmaları gerekip, bunların bitimine yetecek şekilde Belediyece verilmiş olan izin biter bitmez 

ortadan kaldırılacaklardır. 

 e) İnşaatlarda işgaliye ödenerek kaldırım işgal edilmiş olması hali de dahil, kaba inşaat ve ince sıva 

bittikten sonra kaldırım işgali tamamen kaldırılacaktır. 

 f) Yapılarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin, sokaklarda işlenmesi ve bunların şekil vesaireleri 

itibariyle gelip geçenleri rahatsız edecek şekilde taşınması yasaktır. 

 g) Kum ve kireç gibi şeyler doğrudan Doğruya yapı alanına dökülecektir. Bunların izinsiz dışarıya 

dökülmeleri veya yol üzerine yıkılmaları yasaktır. 

 ğ) Toprak, moloz ve her türlü süprüntülerin Belediyenin göstereceği yerler dışına dökülmesi yasaktır. 

Bunları yasak yere döken inşaat sahibi ve şoförlerinden müştereken, ayrıca boş arsa, meydan ve yol kenarına 

dökülen toprak, moloz ve süprüntüler dökenlere temizlettirilir. Dökenler temizlemediği takdirde bunlar 

belediyece temizlenir ve bedeli %10 fazlası ile ilgililerden tahsil edilir. 

 h) Belediyeden izin alınmadan yapılan hafriyatlar veya izin alındığı halde başka yere döküldüğü tespit 

edilirse bu durumda inşaat sahibi de sorumlu olup tüm hafriyat kaçak muamelesi görür. 



 ı) Yapılar her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara zarar verebilecek çöküntü, yıkıntı 

veya bunların olacağını gösteren bir belirti halinde mahzurun derhal önüne geçmeye ve bu iş bitinceye kadar 

yolda ikaz edilecek bir işaret bulundurulup, geçenleri uyarmaya yapı sahipleri veya içinde oturanlar 

zorunludur. 

 i) Yapıların yüzleri, kapı ve pencereleri ile dükkân kepenekleri, istasyon, mağaza vesaire gibi herkesin 

girip çıkabileceği yerlerin içerileri veya dışları boyandığı zamanlarda boyalar kuruyuncaya kadar etraflarına 

ip çekmek kâğıt veya levha asmak kabilinden göze çarpacak önlemler, yapı sahipleri veya işi yaptıranlarca 

alınacaktır. 

 j) Yanan yapıların enkazının kaldırmak, yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek ve kuyu, mahzen, 

sarnıç kabilinden çukurların üstelerini kapatmak, arsalarını temizletmek ve çevirtmek gibi gerekli işlemleri en 

kısa zamanda yaptırmaya sahipleri zorunludurlar. 

 k) Yollarda ve meydanlarda Belediyenin izni olmadan baca açmak ve her ne maksatla olursa olsun yeri 

kazmak yasaktır. Bu gibi işleri, yolların en tenha olduğu zamanlarda yapılacak ve bir gecede bitirilmesi 

mümkün olmayan durumlarda gündüzleri münasip bir işaret konulacak, geceleri de önlemleri alınacak 

 l) Telefon, elektrik, havagazı su idareleri ve taşıt aracı işleten kurumlar, inşa ve onarım gibi, yollarda 

yapacakları işlerde sözleşmelerin hükümlerine uymakla beraber bu hususlar belediyece kendilerine yapılacak 

tebligatla bu yönetmelik hükümlerine de uyacaklardır. 

 m) Yapılarda geceleyin çalışmak, iş yasasına uymak ve Belediyeden izin almakla mümkündür. 

 n) Yollarda, meydanlarda ve bunlara benzer yerlerde satış için veya başka maksatla bırakamaz yapımı 

Belediyeden başka hiç kimse tarafından yapılamaz. 

 o) Şehir içindeki, umumi ve hususi her türlü hava nakil hatları, umumun selametine, trafiğin 

emniyetine, yollara ve ağaçlara ve birbirine hiç zarar vermeyecekler, görünüşü çirkinleştirmeyeceklerdir. 

Bunlar yapılmadan evvel Belediyeden izin alınacaktır.  

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İNŞAAT VE YAPI İŞLERİ İLE İLGİLİ  HÜKÜMLER 

 

 İnşaat ve yapı işleri ile ilgili hükümler 

 MADDE 14- (1) İnşaat ve yapı işleri ile ilgili hükümler şunlardır: 

  a) Her türlü inşaat, tamirat atıklarını ve molozlarını Belediyece tarif edilen yerlerin dışında yollara, 

tretuvarlara ve arsalara dökmek ve bırakmak, yollara dökerek taşımak yasaktır.   

  b) Hafriyat dökeceklerin kamyon büyük araçlar bundan böyle Belediyemizin Fen İşleri  Müdürlüğünden 

hafriyat döküm izin belgesi almaları gerekmektedir. İzin belgesi alınmadan hafriyat döken ve taşıma esnasında 

yapılacak denetimlerde hafriyat döküm izin belgesinin araç şoförü tarafından Belediyemizin yetkililerine 

gösterilmesi mecburidir.   

            c) İnşaatlara, Mühendisler odasından alınmış olan  Mavi  zemin üzerine renkli ile en az 50-70 ebadında 

levha asılır. Bu levhada mal sahibi sorumlu kişinin kim olduğu, inşaattın fenni ve teknik vasfı, ruhsat tarihi 

belirtilir isim olması.   



            ç) Belediye kanunu ve imar kanununda bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirler belediyeden ruhsat 

alınmadan  veyahut alınan ruhsatnameyi aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır. Tespit tutanağı tanzim 

edilir, ayrıca teknik olarak tekrar incelenmek üzere Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilir. 

            d) Belediyeden izin alınmadan her türlü çatı ve konut tadilatı yapmak yasaktır. 

           e) Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerindeki yeni inşaat tadilat ve tamirleri  ile yıkım ve  hafriyat 

esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak etrafına tahta perde çevirmeleri ve gereken emniyet tertibatının 

alınması zorunludur. Etrafa duman ve toz saçılması ve yol üzerine yapı malzemesi ve moloz atılması 

yasaktır.           

           f) Kum ve kireç gibi malzemeler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların  dışarıya dökülmeleri 

veya yol üzerine yığılmaları ayrıca asfalt yolda, kaldırımda, parke kaplı yollarda harç karmak yasaktır.  

            g) Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere ve yollara zarar verecek çöküntü, yıkıntı  veya 

bunların olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek  için yapı sahipleri veya 

içinde oturanlar gerekli tedbirleri almaya  ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret 

koymaya mecburdurlar.   

            ğ) Yanan yapıların enkazını kaldırmak yanmayan yerlerin tehlikelerini gidermek ve kuyu mahzen, 

sarnıç kabilinden çukurların üstlerini kapatmak, arsalarını temizletmek çevirmek gibi zaruri şeyleri en kısa 

zamanda yaptırmaya sahipleri mecburdurlar. Deprem vs. gibi doğal afetler den yıkılmış olan yerler hakkında 

da bu maddenin hükmü geçerlidir.   

            h) Yollarda ve meydanlarda belediyenin izni olmadan çukur açmak ve her ne maksatla olursa olsun 

yeri kazmak yasaktır. Bu gibi işler yolların en tenha  zamanlarında yapılacak ve gündüzleri uyarıcı bir işaret 

konulacak, geceleri de ışık yakılacaktır. Ayrıca Belediyeden izin alınıp, harcıda yatırılmış olacaktır.   

            ı) Yapılarda Belediyemizce belirlenmiş saatlerde, geceleyin iş kanununa uymak ve belediyeden izin 

almak şartıyla çalışabilir.   

            i) Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak 

tedbirlerin alınması mecburidir.  

            j) Cadde ve sokaklara, meydanlara trafiği engelleyecek şekilde süreli veya devamlı araç park etmek 

yasaktır. 

            k) Hazır beton araçları, beton dökümü yaptıktan sonra araçlarını yolda, yol kenarlarında ve boş arsalarda 

yıkaması yasaktır. 

            l) İnşaatlarda beton dökümü ve inşaat yapımı esnasında gerekli trafik ve güvenlik önlemlerinin alınması 

zorunludur.         

 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kirliliği ile İlgili Yasaklar 

 Madde 15- (1) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kirliliği ile ilgili yasaklar şunlardır:  

 a) Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, atık üreticileri tarafından, bu tür atıkların 

çevre ve insan sağlığına verebileceği zararlı etkilerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmaması,  

 b) Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yapımı, yıkımı veya 

doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan hafriyat, inşaat kalıntısı, moloz vb. atıkları, akarsu yataklarına ve 

kenarlarına, belediyenin belirlediği moloz, inşaat, hafriyat sahası dışına atmak, dökmek, boşaltmak ve taşımak,  



 c) Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak 

tedbirleri almamak ve faaliyet alanı çevresini kapatmamak,  

 ç) Hafriyat toprağı, yıkıntı ve moloz nakliyesi sırasında gerekli önlemleri almamak, nakliye sırasında 

yolları kirletmek, kamu mallarına (yaya kaldırımı, asfalt vb.) zarar vermek, üretilen hafriyat toprağı ve 

inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçları ile depolama sahasına dökmemek,  

 d) Hazır beton taşıyan araçlarla hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişi güzel alanlara boşaltmak 

yasaktır. 

 e) Yerleşim alanı içerisinde, İş makinelerinin (Kepçe, Kazıcı, Yükleyici, Ekskavatör, Betonyer, 

Kompresör gibi araçların) halkı rahatsız edecek şekilde 07:00 – 20:00 saatleri dışında çalıştırılması yasaktır.  

 Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi 

 MADDE 16- (1) Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi: Denetim, ön araştırma ve soruşturmalarda, 

numune alma ve mühürlemeye ilişkin tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek kişinin veya tüzel 

kişinin sorumlu yetkilisinin veya bunların vekilinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina 

etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim yapmakla görevli personel tarafından imzalanarak bir sureti 

ilgiliye verilir. İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda 

tutanak, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir.  

 Gıda ve hijyenle ilgili hükümler 

 Madde 17- (1) Gıda ve hijyenle ilgili hükümler şunlardır: 

 a) İşletme sorumlusu tüm personelin temizlik ve hijyen uygulamalarında uyması gereken kurallara uyup 

uymadığını kontrol etmekle yükümlüdür.  

 b) İşletme sorumlusu Personelin kılık kıyafetini gıda üretim yerine uygunluğunu kontrol eder. Koruyucu 

tedbirler alarak üretim yapması zorunludur. Maske, bone, eldiven takılmasını ve bu şekilde çalışılmasını 

sağlamakla yükümlüdür.  

 c) Personelin gıda üretim yerine sokakta giydiği kıyafetle girmesi yasaktır. Gıda üretim yerlerinde giyilen 

ayakkabı ile tuvalete gidişi yasaktır.  

 ç) Çalışma alanında ve kapalı yerde sigara içilmesi yasaktır. 

 d) İşletme sorumlusu Personelin kirli ellerle çalışmasını engeller, çiğ besinlere ve kirli kaplara ellendikten 

sonra mutlaka ellerin yıkanması şarttır.  

 e) Tuvalet temizliğini, tuvalet kâğıdı, havlu, sıvı sabun eksikliklerinin giderilmesi için işyeri sahibiyle 

irtibata geçerek temin etmesi şarttır.  

 f) Personelinin Sağlık durumunun takibini yapar ve bu gibi durumlarda çalışmasını engeller. Sağlık 

karnelerinin ve portör muayenelerinin yaptırılması zorunludur. 

 g) İşletme sorumlusu Gıda üretim yerlerinin zemin ve alet, ekipman temizliğini sağlar, depolanan veya 

depolarda muhafaza edilen gıda maddelerinin veya yan ürünlerinin muhafaza şartlarının uygunluğunu da sağlaması 

zorunludur.  

 ğ) İşletme sorumlusu, işyerinde gıda işiyle uğraşmayan kişilerin çalışma alanı ve mutfak alanına girmelerini 

engeller.  



 h) İşletme yetkilisi veya müdürü olduğunu belirtir fotoğraflı belgeyi görünür bir yere asmak zorundadır.  

 ı) İşletme sahibi veya mesul müdür değişmesi durumunda yerine yenisinin belirlenmesi ve Belediyemize 

bildirilmesi zorunludur.  

 i) Açıkta veya seyyar halde her türlü gıda satışı yasaktır..  

 j) Mezbaha harici her türlü hayvan kesimi yasaktır. Mezbaha harici kaçak damgasız kesilen yakalanan etler 

veteriner tarafından muayene ettirilerek raporda sağlığa zararlı olanlar imha edilir. 

 k) Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek gıda maddeleri satanlar, bunları temiz 

vasıtalarla alıp ambalaj veya kutulara koyacaklar, elle dokunmayacaklardır.  

 l) İşyerlerinin diğer işyerleri ve ikamet edilen yerlerle bağlantısı olmayacak, işyerleri ikamet etmek, yatıp 

kalkmak maksadıyla kullanılmayacaktır.  

 m) Gıda imalat ve satış yerlerinde kesinlikle hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir.  

 n) Satışa arz edilen malların kullanım süresi, sürekli kontrol edilecek, işyerinde süresi dolmuş mallar 

kesinlikle satışa arz edilmeyecektir.  

 o) Yenilecek ve içilecek şeyleri yapanlarla satanlar müesseselerinden gerek bu maddelerin 

hazırlanmasında ve yapılmasında ve gerek bunları ait kaplarda işçilerin ve müşterilerin temizlenmelerinde şehir 

suyu kullanmaları şarttır. Pis veya şüpheli su kullanılması yasaktır.  

 ö) Ekmek fırınları Belediyece tespit edilen numuneye uygun olarak mamul yapmaları, satış 

elemanlarının eldiven ve bone kullanmaları zorunludur.  

 p) Ekmekler fırınlardan nakledildikten sonra açıkta bulundurulmayacak, kapalı camekânlarda 

korunacaktır. Ayrıca ekmekler kâğıt poşetle satılması uygundur.  

 r) Gıda ile uğraşan işyerleri ile insanlarla direkt teması olan berberler gibi işletmelerde çalışan işçilerin 

sağlıkla ilgili işleri tamamlanmış olacak. 

 s) Personeller işlerine ve görev yerine uygun kıyafet giymiyorsa, 

 ş) Servis personellerinde isimlikler, mutfak personellerinde kep ve önlük takılmıyorsa, 

 t) Personelin saç sakal ve tırnakları bakımlı ve temiz değilse, 

 u) Personelin sağlık muayenesi yapılmıyorsa, 

 ü) Personeller işleri ile ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilse, işyeri sahibi veya sorumlusuna cezai 

işlem uygulanır. 

 Berber dükkânları ili ilgili hükümler 

 Madde 18- (1) Berber dükkânları aşağıdaki şartlara tabidirler: 

 a) Dükkânlarda çeşme bulunacaktır. Saç ve sakal kırpıntıları ile her türlü süprüntüler ağzı kapalı madeni 

bir kapta toplanacaktır.  

 b) Berber dükkânlarında başka bir sanat yapmak veya lavanta, kolonya ve pudra gibi tuvalete ait eşyadan 

başka bir şey satmak yasak olduğu gibi başka işlerin görüldüğü dükkânlarda berberlik yapılması yasaktır.  



 c) Berberler çalışırken uzun bir gömlek giyecekler ve her çalışmadan sonra ve evvel ellerini sabunla 

yıkayacaklardır. Gerek sıhhi temizliklerine ve gerek dükkân içindeki her şeyin temizliğine çok dikkat 

edilecektir.  

 ç) Havlular ve önlükler gayet temiz olacak ve bir defa kullanıldıktan sonra yıkanıp ütülenmeden tekrar 

kullanılmayacaktır. Ayrıca dışarıya havlu vb. malzeme asmak ve kurutmak yasaktır.  

 d) Bütün tıraş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı tutulan kapların içinde bulundurulacak ve 

pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürülecek ve bir kere kullanılan pamuklar derhal atılacaktır.  

 e) Ustura, makas, makine gibi şeyler hususi kuru hararet fırınlarında veya otoklavlarda temizlenecektir.  

  f) Berberler muayene cüzdanı bulundurmaya ve muayyen zamanlarda sıhhi muayeneden geçerek bu 

cüzdanlara işaret ettirmeye mecburdurlar.  

 g) Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadıkları yer her defasında ayrı ve temiz kâğıtla 

örtülecektir. 

 Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin, ekmek bayisi vb. işyerleri ile ilgili 

hükümler 

MADDE 19 – (1) Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde 

ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:  

 a) Meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olmayan kâgir dükkânlarda kurulacak ve sokak cepheleri 

camekânla örtülmüş olacaktır.  

 b) Zeminleri yıkanarak temizlenebilen su geçirmez uygun bir madde ile döşenmiş olacak ve yıkanma 

suları direkt kanalizasyona tahliye edilecektir.  

 c) Bütün ürünler cinsine ve türüne göre sınıflandırılacak, tüm tezgâh ve raflar zeminden en az 15 cm 

yükseklikte olacaktır. Birbirlerini kirletebilecek olan ürünler, birbirlerinden tamamı ile ayrı bulundurulacaktır.  

 ç) Soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilebilen maddeler, toz ve sinek girmesine engel olacak 

hususi camekânlı yerlerde saklanacak ve bunlardan gerekli görülenler için ayrı bölümler oluşturulacaktır.  

 d) İşyerlerine sinek, böcek, hamamböceği, fare vb. haşarat girmesini önleyici gerekli tedbirler 

alınacaktır.  

 e) Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, manav, büfe, kantin ve ekmek bayisi çalışanlarının, daima 

temiz tutulan bir iş gömleği giymeleri, gerek şahsi temizliklerini ve gerekse dükkânın her tarafının tam bir 

temizlik içinde bulunmasını temin etmeleri mecburidir. Dükkânlarda satılan ekmekler ve unlu mamuller kapalı 

dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulacaktır.  

 f) Bakkal, market, şarküteri vb. işyerlerinde veya sadece bu amaçla açılmış olan işyerlerinde, açık ve 

menşei belli olmayan sıvı/toz deterjan, sabun vb. temizlik maddesi bulundurulması ve satılması yasaktır. Açık 

ve menşei belli olmayan temizlik maddeleri tespit edilmesi halinde müsadere edilerek imha edilir.  

 g) Bakkal, market, kırtasiye, tekel büfeleri okul kantinleri vb. işyerlerinde parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, 

ses çıkarıcı, koku çıkarıcı maddelerin satışı yasak olup, tespiti halinde yetkililerce imha edilmek üzere 

müsadere edilir.  



 ğ) Ruhsatlı tüp satış yerleri haricinde tüp satmak ve. Satış yerinde gereğinden fazla tüp bulundurulması 

yasaktır.  

 h) Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi 

bulunacaktır.  

 ı) Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya 

bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâh bulunacaktır.  

 i) Gıda maddeleri diğer maddeler ile farklı raf ve tezgâhlarda satışa sunulacaktır.  

 j) Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için 

gereken donanım kurulacaktır.  

 k) işyerlerinde bozuk, son kullanma tarihi geçmiş, gıda maddeleri vs. bulundurmak ve satmak yasak 

olup, her işyeri sahibi kontrol edip, günü geçen gıda maddelerini yetkili kurumlara bildirmek zorundadır. 

 l) iş yerinde, (yıkanmak, taranmak, tıraş olmak ) vs. işler yapmak yasaktır. 

 m) Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir ancak 

sulu yemek yapılamaz.  

 n) Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin açıkta bulundurulması ve 

satılması yasaktır. 

 o) Bakkal, market, büfe, kantin vb. işyerlerinde; cadde, sokak, park, bahçe, yeşil alan, pazaryerleri vb. 

umuma mahsus yerlerde menşei belli olmayan sigara, açık tütün gibi tütün mamulleri satılması; ayrıca menşei 

belli olsa dahi bu gibi yerlerde tek tek açıkta sigara vb. tütün mamulleri satılması yasaktır. Bu gibi ürünler 

tespiti durumunda imha edilmek üzere müsadereye tabidir.  

 ö) Gözle görülüp, burunla duyumsatır derecede çürümüş, kokmuş veya bozulmuş yiyeceklerin 

satılması yasaktır, bu gibi malların zor alımı yapılarak yok edilir. 

 p) Satışa arz edilen ürünlerin üzerine fiyat etiketi yazmamak ve ilgili odalardan fiyat listesi almadan 

satış yapmak yasaktır. 

 Ekmek nakil ve satışı, fırınlar ve unlu mamulleri ile ilgili hükümler  

 MADDE 20 - (1) Ekmek nakil ve satışı, fırınlar ve unlu mamulleri ile ilgili hükümler şunlardır: 

 a) Ekmek nakli için tamamı ile çinko ve galvanizli sac veya kontrplak döşenmiş ve toz girmeyecek 

surette düzenli ve imtiyazlı bir surette her tarafı kapalı yan veya arka taraflarından açılan raf tertibatına haiz 

hususi kamyonlar veya arabalarla diğer nakil vasıtalarına yükletilmek üzere aynı şartlarla yapılmış dolaplar 

kullanılacaktır. Pasalar içinde baş üstünde ve gayri muntazam sandıklar içinde ekmek nakletmek yasaktır.  

 b) Fırından başka yerlerde perakende ekmek ancak hususi ekmek satış dükkânları ile bakkallar ve 

marketlerde satılabilir. İçinde diğer maddeler de bulunabilen satış yerlerinde ekmekler her tarafı camekânla 

kapalı hususi hücrelerde ve raflar üzerinde bulundurulacaktır - Fırın olarak yapılan yapılarda kullanım 

maksadının dışında başka fonksiyonlar (mesken, büro, ticarethane gibi) bulunmayacaktır.   



 c) Personelin ihtiyacı için; lavabo. WC, duş, soyunma ve temizlik malzemesi kabini, mutfak, yatakhane 

ve dinlenme bölümleri (odaları) bulunması zorunludur. Fırınlarda yemekhane zorunlu değil, ekmek 

fabrikalarında zorunludur.  

 ç) İmalathane; un deposu ile üretim, ekmek mayalama, ekmek dinlenme, satış ve dağıtım 

bölümlerinden (odalarından) oluşur. Ekmek fabrikalarında bu bölümlerden ayrı olarak soğuk hava deposu ile 

yönetim odası bulunur.  

 d) Fırının tüm iç duvarları tabandan itibaren yarı veya tavana her zaman boyalı temiz olacak. 

 e) Ekmek fabrikası ve fırınlarda dışsal zararlıların (sinek, örümcek, hamamböceği, fare vb.) girmesini 

engelleyecek tüm tedbirler alınacaktır.  

 f) Tüm fonksiyonlar güneş ve gün ışığından azami ölçüde yararlanacak biçimde düzenlenecektir.  

 g) Un depoları, fabrika ve fırının kapasitesine yeterli hacimde, imalathaneden ayrı bölümde ve 

zeminden 25 cm, duvarlardan 20 cm mesafeli tahta ızgara tabanlı, bol havalı ve nemsiz olacaktır.  

 ğ) Fırınlar ve ekmek fabrikalarında; fenni elek, hamur karma, hamur kesme, otomatik tartı ve şekil 

verme makineleri ile mayalama ve ekmek dinlendirme bölümünün de bulunması zorunludur. Ayrıca 

denetimlerde kullanılmak üzere kullanıma hazır halde tartı aleti bulundurulacaktır.  

  h) Fırın ya da ekmek fabrikalarında, pişirmede en direkt ısıtma sistemi kullanılacaktır. Kullanılan 

yakıtın çeşidine göre; Katı yakacaklar özel bir bölümde, sıvı yakacaklar ise bina dışında ve toprak zemine 

gömülü tanklarda depolanacaktır.  

 ı) Hamura konulacak tuz, kapaklı ve nem almayacak kaplarda korunacaktır. Tuz yalnız bu iş için 

kullanılacak özel kaplarda eritilecek ve yine yalnız bu iş için bulunan beyaz bezlerden süzülerek hamura 

katılacaktır. Hamura katılan katkı maddelerinin korunması için fırınlarda yeterli büyüklükte buzdolabı 

bulundurulacak, 

 i) Fırın ağzındaki tezgâhın üzeri yeteri genişlikte olacak ve fayansla kaplanacaktır. Tezgâh ile pişmiş 

ekmek dinlenme odasının arkasındaki mesafe, işçilerin rahatça çalışmasına elverişli bir şekil ve genişlikte 

düzenlenecektir. Hangi nedenle olursa olsun tezgâh üzerine çıkmak yasaktır.  

 j) Ekmekler; mayalanıp pişirildikten ve dinlenme odasında soğutulduktan sonra satış reyonuna, 

ekmeğin ezilmesine meydan vermeyecek ve yalnız bu işte kullanılacak kasalarda servis arabasıyla getirilir.  

 k) Satış reyonundaki ekmek rafları toz ve haşerelerden korunacak, ayrıca sokaktan da görülebilecek 

şekilde düzenlenecektir.  

 l) Somun, francala ve pide imal eden fırınlarda bunların dışında unlu mamul üretmek yasaktır. 

 m) Fırınlarda sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buharın yoğunlaşmasını önlemek ve kirli havayı 

değiştirmek için mekanik ve/veya doğal havalandırma sistemi bulundurulacaktır.  

 n) Fırıncılar ekmek imalinde sağlıklı ve ustalık belgesi sahibi işçi çalıştırmaya mecburdurlar.  

 o) Etiketsiz ve eksik gramajlı ekmek imal etmek yasaktır. Eksik gramajlı ekmekler tespiti halinde 

müsadere edilip makbuz karşılığında hayır kurumlarına verilebilir.  

 ö) Personelin sosyal gereksinimine ayrılmış yerler ayrı bir bölüm olarak düzenlenecektir.   



 p) Temizliğe gereken özen gösterilecek ve ağzı kapalı çöp biriktirme kabı bulundurulacaktır.  

 r) Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam temizlik içinde bulunacaklar ve işçiler iş elbisesi 

giyerek çalışacaklardır. Hamurkârlar iş elbiseleri üzerine ayrıca bir de önlük takacaklardır. Bu iş elbiseleri 

daima temiz, lekesiz, olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir. Fırınlarda her türlü hayvan beslenmesi 

yasaktır. Pasa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak, lüzumu kadar yedek bulunacaktır. İşçilerin, iç 

çamaşırları veya sokak elbiseleri ile imalathaneye girmeleri; iş elbiseleri ile imalathane dışına çıkmaları ve 

önlük üzerine çuvallar takmaları yasaktır.  

 s) Satış bölümünde ürünlerin satış fiyatlarını ve gramajlarını belirtir 20x50 cm ebadında levha asılması 

zorunludur.  

 ş) Francala, simit, çavdar ekmeği yapan fırınlar da bu hükümlere tabidir.  

 t) Pasa bezleri beyaz renkte ve temiz olacak, yırtık veya kirli olmayacaktır.  

 u) Üretim yerinde çalışan işçilerin başlarında bone, ayaklarında galoş bulundurulması,  

 ü) Çalışanların iş gömleği giymeleri,  

 v) Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya 

pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılması yasak olup, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden 

tahlili yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi verilir. Yetkili personelin bulunmaması 

halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numune bizzat alınır ve yapılan tahlil 

sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenler yetkililerin kararıyla imha edilir. 

 Otogar ile ilgili emir ve yasaklar  

 

 MADDE 21- (1)  Otogar ile ilgili emir ve yasaklar şunlardır: 

   

 a) Otogardan çıkış almak mecburidir. 

 

 b) Otogar saati geldiğinde perondan çıkış yapmayan otobüs ve yazıhane sahiplerine; 

 

 c) Çıkış ücreti ödememek amacı ile otogar çevresinde yolcu alan otobüs ve firma sahiplerine; 

 

 ç) Otogar içerisinde araçlarını yıkayan temizleyen araç sahiplerine ve ilgililerine; 

 

 d) Otogar içinde ileri derecede ses gürültü yapan firma sahiplerine; 

 

 e) Otogarda yanlış saat söyleyerek bilet kesen yazıhaneler hakkında yasal işlem uygulanır. 

 Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili hükümler  

 MADDE 22 – (1) Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili hükümler şunlardır: 

 a) Belediye Zabıtasınca, sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasına 

ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların, veteriner ekiplerince (mevcut olan elemanlarca) usulü 

dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olunur.  



 b) 08.05.1996 tarih ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na ve ilgili Yönetmeliğe göre 

bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölülerinin çıkması halinde ilgili mercilere haber 

vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken 

hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasına yardımcı 

olmak Belediye Zabıtasının görevidir. 

 c) Sahipli hayvanları çevreye ve insanlara zarar vermemek için tüm önlemleri almak hayvan sahiplerine 

aittir. 

 Mezarlıklarla ilgili hükümler  

 MADDE 23 – (1) Mezarlıklarla ilgili hükümler şunlardır: 

 a) Sarhoşlar, dilenciler, seyyar satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların mezarlığa 

girmeleri yasaktır.  

 b) Köpek, inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve burada otlatmak yasaktır. 

Mezarlara zarar vermek ve ölülere karşı saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır. 

 c) Defin ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara girmek yasaktır. 

 ç) Mezarlıklarda belediyeden izin almadan tadilat ve tamirat yapmak yasaktır. 

 d) Mezarlıklarda izinsiz türbe yapılması veya türbe yapılırken mezar yeri sınırları dışına taşılması ve 

izinsiz ağaç dikilmesi yasaktır. 

 e) Mezarlıkta mezar taşı ve mezar yapan ustalar ve vatandaşların, inşaat atıklarını açıkta bırakması 

yasaktır. 

 f) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üzerine 

çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine 

konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinme yasaktır. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Cezai Hükümler 

 

 Cezai hükümler 

 

 Madde 24 – (1) Cezai hükümler şunlardır: 

  

 (2) Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimini belediye 

zabıtası yapar. 

 

 (3) Belediye encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya cezalarına rağmen, emre aykırı 

davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1’inci maddesine 

göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men 

cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması 

mümkün olamayacağından; belediye encümeni kararıyla ve süresini de belediye encümeninin 

belirleyeceği işyeri kapatma (ticaret ve sanattan men) cezası verilir. 

 

 (4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde; “Yetkili idarelerden 

usulüne uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmü yer 



almaktadır. Bu kapsamda işyeri açıldığının tespiti halinde, açılan işyerlerine ruhsatlandırılması için 15 gün 

süre verilir. Süre sonunda ruhsat alınmamış ise işyeri mühürlenerek kapatılır. 

 

 (5) Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını başkalarına 

kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı Kanun’un, 5728 sayılı Kanun’la değişik 1’inci 

maddesine göre, belediye encümeni kararıyla idarî para cezası uygulanır ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir. 

 

 (6) Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 sayılı 

Kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1’inci 

maddesine göre belediye encümeni kararı ile idarî para cezası verilir. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 Yükümlülük  

    

 Madde 25 - (1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde 

oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve 

duyurularına uymakla yükümlüdür. 

 

 Hüküm Bulunmayan Haller  

 

 Madde 26 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır. 

 

 Yürürlüklükten kaldırılan yönetmelik  

 

 Madde 27 – (1) Belediye Meclisinin 03.04.2015 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürürlüğe 

konulmuş olan Kırıkkale Belediye Zabıtası Emir ve Yasakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

 Yürürlük  

 

 Madde 28 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra belediyenin internet 

sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme  

 

 Madde 29 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Belediye Başkanı Yürütür. 

 

 

 

 


