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T.C. 

BANDIRMA BELEDİYESİ  

İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 
 

1.BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 

Amaç    

MADDE 1 – Bu Yönetmelik;  

 Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin 

yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve 

temizliği, pazar yerlerinin nizam ve intizamı, belde halkının; yaşam kalitesinin artırılması, 

imar, trafik, vb. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum 

içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde 

devamı için; Kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere verdiği yetki çerçevesinde; 

Belediye emir ve yasaklarının belirlenip, konulması, uygulanması ve bu yasaklara uymayanlar 

hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.   

Kapsam  

MADDE 2- Bu Yönetmelik;  

 Bandırma Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde, Belediye kanunları ve diğer 

kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde; kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, 

sosyal ve kültürel faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ile gerçek ve tüzel kişileri dolayısıyla tüm 

kent halkını kapsar. 

Yasal Dayanak  

MADDE 3- Bu Yönetmelik;  

 5393 sayılı Belediye Kanunu 

 6360 ve 6447 Sayılı Kanunlar  

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

 3194 sayılı İmar Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu 

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu 

 4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 

Kanun  

 5101/5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Dair Kanun 

 7201 sayılı Tebligat Kanunu 

 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 

 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 

1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muadil Kanun 

 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun, 5996 Sayılı 

Veteriner Hizmetleri 

 Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu 

 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu 

 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu 

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 
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 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

 2559/5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 14/07/2005 tarihli 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 ait Yönetmelik 

 13/04/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta 

Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen Kanun, Tüzük, Yönetmelik, 

Genelge ve diğer Mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

 

2. BÖLÜM 

Emir ve Yasaklar (Emre aykırı Davranışlar) 

 

Beldenin Düzeni, Halkın Huzur ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 4- Toplumun huzuru ve düzeninin sağlanması için aşağıdaki esaslara uyulması 

zorunludur:  

 

1. Halkın huzurunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır.  

2. İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak ses ve müzik yayını 

yapmak yasaktır. 

3. Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin 

satışı ve dağıtımı yapılamaz.  

4. Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekanlarıharicinde, park, 

meydan, fuar alanı, cadde ve sokak ile umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli 

izinleri almadan stant açmak, tanıtım yapmak ve izin verilen yerler dışında herhangi 

bir eğlence, şenlik, organizasyon vb. faaliyette bulunmak yasaktır.  

5. Mesire yerleri ve parklarda; çöp ve atık malzemeler çevreye gelişi güzel vaziyette 

bırakmak yasaktır. 

6. Cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, boş arsa, arazi, ev ve bahçe balkonlarında 

her ne amaçla olursa olsun ateş, mangal, semaver vb. şeyler yakılamaz.  

7. Konut bölgeleri ve yakın çevresi ile gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım 

işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleriyle, hafta içi kış dönemi 

(Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart) 08:30-18:00, yaz döneminde (Nisan-Mayıs-

Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül)08.00-19.00 saatleri dışında inşaat/tadilat vb. çalışma 

yapmak yasaktır.  

8. Ulusal/Resmi tatil ve Hafta Tatili (Pazar) günleri belediyece verilen zorunlu izinler 

dışında sabah saat: 10.00’dan önce her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız edecek 

şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapılamaz. Yapılmasında kamu yararı olan 

ve acil sonuçlanması gereken işlerde, belediye tarafından izin verilenler çalışabilir. 

9. Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe vb. oturma 

yerlerini maksadı dışında kullanmak keyif mobilyalarına herhangi bir şekilde zarar 

vermek ve yerini değiştirmek yasaktır.  

10. Dükkân, ev sahipleri veya bunların kiracıları, işyeri ve evlerinin önlerindeki yaya 

kaldırımlarını temiz tutmaya mecbur olup, yaya yollarına halı, paspas gibi malzemeler 

sermeleri yasaktır. 
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11. Yaya kaldırımlarının üzerine yaya geçişini engelleyecek şekilde baca, ısıtma ve 

soğutma tertibatları ile makine aksamları koymak yasaktır. 

12. Umumi çeşmelerden; araçlarla su almak, araç yıkamak, çeşmenin etrafını kirletmek, 

tahrip etmek ve her ne şekilde olursa olsun çeşme çevresini işgal etmek yasaktır. 

13. Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız 

edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. şeyleri açıkta taşımak yasaktır. 

 

 

3. BÖLÜM 

Çevre Düzeni, Sağlık ve Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 5- Çevre düzeni ve temizliğinin sağlanması için aşağıdaki hükümlere uymak 

zorunludur.  

 

1. Her ne surette olursa olsun cadde, sokak vb. yerleri kirletmek yasaktır.  

2. Park, bahçe, yol, kaldırım gibi kamuya ve umuma açık kullanım alanlarına çerez 

kabukları, sigara izmariti ve her türlü çöp atarak, kirliliğe sebep olmak, çocuk 

parklarında ve oyun alanlarında sigara içmek yasaktır.  

3. Bulvar, cadde, sokak, kaldırım üzerinde araç yıkamak yasaktır. 

4. Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, 

cadde/sokak vb. yerleri kirletmek, yasaktır.  

5. Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynerlerinin yerlerini izinsiz olarak 

değiştirmek, içine sönmemiş kül atmak, yakmak veya bir şekilde zarar vermek 

yasaktır.  

6. Geri dönüşüm kutularına ve çöp konteynırlarına, içeriğine aykırı atık ve çöp atmak, 

üzerine yazı yazmak afiş vb. yapıştırmak yasaktır. 

7. Konut/işyeri vb. yerlerin kapı, pencere, balkon, teras, havalandırma ve benzeri ışıklık 

mahallerinden; Caddeye, sokağa, arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanları ile 

bitişik evlerin bahçelerine, teraslarına ve damlarına çöp ve benzeri şeyleri atmak 

yasaktır.  

8. Binaların ortak kullanım alanlarını, kat maliki veya yöneticinin izni olmadan 

kullanmak veya herhangi bir şekilde işgal etmek yasaktır. 

9. Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, sulu baca gideri, kanalizasyon, lavabo, banyo, 

mutfak ve tuvalet akarları ile fosseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların, akıntı ve 

sızıntısını önleyici tedbirlerin alınması ve yağmur suyu giderlerini tabana kadar indirip 

varsa şehir yağmur suyu tahliye bağlantısına bağlanması zorunludur. 

10. Mesken ve işyerleri temizlenirken, bina önü ve cepheleri yıkanırken, boyanırken veya 

yaya yollarında herhangi bir iş için temizlik yapılırken, gerekli tedbirleri almadan 

gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, temizlik esnasında oluşan atık suları yaya 

kaldırımlarına veya caddeye akıtarak, bu şekilde bırakmak yasaktır.  

11. Resmi binaları, tarihi yerleri, halkın kullanımına açık alandaki duvarları, abidelerin, 

anıt ve heykellerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve ibadet yerlerinin  

duvarlarını veya cadde ve sokaklarla, tretuvarları, tebeşir, yağlı boya, katran vb. 

malzeme ile karalamak, buralara şekil çizmek, yakmak yasaktır. 

12. Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların, gezdirilen evcil hayvanların veya 

küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin, yolları kirletmesine sebep olmak, bu 

hayvanları sokaklarda, park, bahçe, arsa, mezarlık içerisinde ve mabetlerin avlularında 

beslemek, otlatmak veya başıboş bırakmak yasaktır.   

13. Binalarda yakılmasına izin verilen yakıt haricinde, herhangi bir yakıt kullanmak 

yasaktır.  
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14. Torbalanmamış kömür satmak/nakletmek yasaktır. 

15. Yetkili makamlarca belirlenmiş, kalorifer yakma zaman ve saatlerine uyulması 

zorunludur.  

16. Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırılamaz.  

17. Ömrünü tamamlamış her çeşit oto lastikleri; Katı atık depolama tesislerine veya 

kendilerine gösterilen geçici depolama alanlarına götürmek zorunlu olup, bunları 

başkasına veya kendisine ait açık alanlarda depolamak, yaya kaldırımlarına veya işyeri 

teras vb. yerlere yığarak, görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır. 

18. Fırın vb. işyerleri ile bina ve fabrikaların, bacalarından kaynaklanan is, toz, kurum gibi 

etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için gerekli 

tedbirleri alarak, kullandıkları bacalarının üzerine is, toz ve kurum tutucu, mevzuata 

uygun filtre taktırmaları zorunludur. 

19. Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları 

ve çevreyi rahatsız etmemesi için gerekli ses ve ısı yalıtımının yaptırılması zorunludur.  

20. Şehir içerisinde her ne şekilde olursa olsun hurda kâğıt ve benzeri şeyleri izinsiz 

olarak toplamak veya herhangi bir yerde depolamak yasaktır.  

21. Kanalizasyon ve mazgallara kötü koku yayan ve tıkayacak malzemeler dökmek 

yasaktır 

22. Bina bahçelerinden ve arsalardan uzayıp sarkan ağaç dalları için, bu yerlerin sahipleri 

tarafından her türlü önlemleri almaları zorunludur.   

23. Beton, şlam, zift, asit, madeni yağ gibi akıcı malzeme taşıyan kamyon, tanker, mikser 

vb. araçların sürücüleri, yollara zarar vermemek için her türlü önlemi almak 

zorundadırlar. 

24. Yol ve kaldırımda odun vb. ağaç malzeme kesmek ve kırmak yasaktır.  

25. Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese 

kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına 

taşımaya mecburdur. Bu maddeleri, çöp bidonu ve konteynerlerinin içine atmak, 

Belediyece gösterilen alanlar dışında başka yerlere dökmek yasaktır. (Ek-1)  

 

EK_1 : Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler;  

 a) Her türlü inşaat artıkları, cam, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs), kereste demir 

 malzeme ve atıkları.  

 b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.  

 c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.  

 d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.  

 e) Budaması yapılan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve 

 meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları. 

  

4. BÖLÜM 

Umuma Ait Yerlerde Düzenin Sağlanması İçin Uygulanacak Yasaklar 

 

MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.  

 

1. Umumi süs havuzlarında yüzmek, su almak, havuzları kirletmek ve yine buralarda 

hayvan yıkamak,  

2. Yaya yollarında ve meydanlarda futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yapmak, 

bisiklet/motosiklet kullanmak,  

3. Araç park etmek/ettirmek için yer ayırma veya reklam amaçlı olarak; yollara ve 

kaldırımlara, delinatör, duba dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, dubalı reklâm levhası ve 

benzeri şeyler koymak, 



5 

 

4. İşyerlerinin sokak ve caddeye bakan cephelerine gölgelik amaçlı branda vb. 

malzemeyle kapatmak, eşya ve mal asmak yasaktır. 

5. Binaların teraslarına yüzeylerine ve bahçelerine diğer konut sahiplerini rahatsız edecek 

şekilde projektör, lazer vb. gibi aydınlatma cihazları koymak yasaktır.  

6. Ruhsatlı otoparklar dışında, cadde ve sokak gibi umuma ait yerlerde park eden 

araçlardan ücret almak veya bu amaçla illegal değnekçilik yapmak yasaktır. 

 

 

5. BÖLÜM 

Genel Sağlıkla İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 7- Genel Sağlıkla ilgili aşağıdaki eylemlerde bulunmak yasaktır.  

 

1. Genel sağlığı tehlikeye düşürecek fiillerde bulunmak,  

2. Açıkta her türlü gıda maddesi satmak veya sattırmak,  

3. Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,  

4. Her türlü hayvan gübre ve atıklarını, parklara, bahçelere, tarlalara ve boş arazilere 

dökmek veya bu alanlarda biriktirmek ve depolamak,  

5. Ruhsatlı mezbahalar haricinde izinsiz hayvan kesimi yapmak,  

6. Kurban Bayramlarında, yetkili makamlarca belirlenip izin verilen yerler dışında, 

meydan, cadde, sokak, boş arsa vb. yerlerde her türlü kurban satışı ve kesimi yapmak, 

7. Belediye sınırları meskûn alanı içinde bulunan pasajların, iş merkezlerinin ev ve 

apartmanların herhangi bir yerinde veya bahçelerinde, ilgili makamlara kaydı 

olmayan, aşısız köpek, kedi vb. evcil hayvanların beslenmesine/barınmasına mahsus 

yerler yapmak, bulundurmak/beslemek, çevreye rahatsızlık vermek,  

8. Müstakil konut içerisinde ve müstakil konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve 

kayıtlı olan evcil hayvanların, sağlık, koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini 

rahatsız etmemesi için sahipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması,  

9. Meskûn mahal içerisinde, herhangi bir şekilde kümes hayvanı, güvercin vb. kuş 

beslemek, barınmalarına mahsus yer yapmak, üretmek ve arı kovanı 

bulundurmak/arıcılık yapmak,  

10. Tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya tasması gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun 

bırakılarak, etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek veya başıboş bırakmak,  

11. Hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek, koşturmak,  

12. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgi maddesi gereği üretilmesi, 

sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan (PitbullTerrier ve Japanese Tosa, 

DogoArgentino, Fila, Brasileiro vb. ile bu ırkların melezlerini) hayvanları beslemek, 

cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek,  

13. Belediyece belirlenen hayvan pazarı, park ve panayırı dışında, hayvan alımı ve satımı 

yapmak,   

14. Bina, ev, apartman ve işyerinde, çöp ve benzeri malzeme biriktirmek,  

15. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan, etrafına kötü koku yayan araçlarla 

dorselerinin şehir içerisinde konutlara yakın yerlere bırakılması/park edilmesi yasaktır.   
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6. BÖLÜM 

Yapı ve İmar İşlemleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 8-İmar Mevzuatındaki Hükümler Saklı Kalmak Kaydıyla;yapı ve imarla ilgili 

aşağıdaki yasak ve emirlere uymak zorunludur.  

 

1. Binaların/yapıların yıkımında gerekli güvenlik önlemlerini almak mecburidir.  

2. Her türlü yıkımlarda; Çevresindeki binalara, çevreye ve insanlara rahatsızlık verecek 

toz ve toprakların, tozumasını ve etrafa yayılmasını önleyici tedbirleri almak 

zorunludur.  

3. İnşaat sahasında çalışma alanının altına standartlara uygun güvenlik ağı kullanmak 

zorunludur. 

4. İnşaatlarda ve tadilat yapılan evlerde yüksekten aşağıya malzeme, moloz ve iş aleti vb. 

atılması yasaktır.  

5. İnşaatlar büro veya şantiye olarak kullanacakları seyyar yapı veya konteynırları kendi 

alanlarının dışına belediyeden izinsiz koyamaz. 

6. Bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellere, proje harici 

(hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) izinsiz baca çıkarmak yasaktır.  

7. Mesken ve işyerleri önüne, izinsiz olarak ilave sundurma ve tente yapmak yasaktır.  

8. İşyerleri önüne izinsiz olarak, branda, naylon, camekân ve benzeri malzeme ile ilave 

kapatma yapmak yasaktır.  

9. Binaların mülkiyet sınırları dışına taşarak, yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde 

merdiven veya kademeli rampa ve benzeri girişler yapmak yasaktır.  

10. Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına 

bırakmak/akıtmak yasaktır. 

11. İzin almadan İnşaat ve yıkım yapmak, yol ve kaldırımlara zarar vermek yasaktır.  

12. İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde 

oturulamayacak kadar eski/harabe binaların sahipleri tarafından, gerekli emniyet 

tedbirlerinin alınması zorunludur.  

13. İnşaat/Yapı alanının ortalama 2 metre yükseklikte ve payandaları içe gelecek şekilde 

tahta perde veya yine arkası desteklenmiş trapez saçtan metal perde ile kapatılması ve 

bu tedbirin yapı tamamlanana kadar korunması mecburidir.  

14. İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı inşaatın/binanın görünür bir yerine asmak ve 

bunun yapının bitimine kadar korunması zorunludur.  

15. Boş arsaların çevresini (sokak ve meydanlara bakan cephelerini) en az 2 m yükseklikte 

trapez saçtan metal veya tahta perde ile kapatmak mecburidir.  

16. Belediye sınırları içerisinde yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; 

açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. 

çukurların üzerlerinin kapatılması, etrafının çevrilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin 

alınması zorunludur.  

17. Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını, asfaltı ve yolları bozmak yasaktır.  

18. Taş, kum, moloz, cüruf vb. hafriyat malzemesi taşıyan araçların, üzerlerine branda 

çekmeleri zorunlu olup, cadde ve sokakları kirletmeleri, belirlenen güzergâh harici 

gitmeleri yasaktır.  

19. Her türlü moloz, hafriyat ve katı atığı, geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya 

belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara dökmek yasaktır.  

20. Bina dış cephelerinden ve çatılarından dökülen veya dökülmeye yüz tutmuş sıva, 

kiremit, beton parçası vb. malzemeler için gerekli tedbirleri almak, gerekli tamiratı 

yapmak zorunludur.  
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21. Binaların boyanması, mantolama vb. dış cephe tadilatının yapılması esnasında gerekli 

emniyet tedbirleri alınması, etrafının file vb. malzeme ile çevrilmesi ve iskele 

kurulması için izinlerin alınması mecburidir. 

22. Yerleşim yerlerinde, arsalarda ve boş alanlarda, her ne amaçla olursa olsun ocak, 

tandır vb. şeyler yapmak, bu halde çevreyi rahatsız etmek yasaktır.  

23. Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yapmak 

yasaktır.                                              

24. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü veya Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen 

ve tebligatı yapılan inşaat yasakları ile ilgili kurallara uyulması zorunludur. 

 

 

7. BÖLÜM 

Trafik ve Genel Taşıt Araçlarında Uygulanacak Kurallar İle Araç Sahiplerinin              

Uyması Gereken Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 9- Trafikle ilgili aşağıdaki eylemlerde bulunmak yasaktır.   

 

1. Yük indirme ve bindirme amacı ile dahi olsa, trafiğe kapatılmış cadde ve sokaklara 

belirlenen saatler dışında herhangi bir vasıta ile girmek veya aracı buralarda bırakmak,   

2. Büyükşehir Belediyesi UKOME Kararları ile öncesinde alınmış ve yürürlükte bulunan 

İl-İlçe Trafik Komisyonu kararıyla giriş ve çıkış saatleri belirlenen bölgelere, ağır 

vasıtalarla girmek, buralarda bırakmak,  

3. Yangın muslukları önüne ve Belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek 

şekilde araç bırakmak,  

4. Belediye çalışma alanına araç sokmak, araçları bu alanda bırakmak,  

5. Trafik düzenini sağlamak amacıyla konulmuş olan trafik uyarı levha, ışıklı işaret,  

delinatör, duba vb. ile yatay ve dikey tüm işaretlemelere zarar vermek,  

6. Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacı ile yapılmış yol, geçit, rampa ve 

vb. tesislerini işgal etmek, kaldırımlara, yaya yollarına, bisiklet yollarına, görme 

engelliler için ayrılmış yollara, ortopedik engelliler için kaldırımlara yapılmış rampa 

önlerine araç bırakmak yasaktır. 

7. Belediye sınırları içinde hayvanların çektiği araçlarla, ne amaçla olursa olsun taşıt 

trafiğine çıkmak yasaktır.  

 

 

8. BÖLÜM 

Pazar Yerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 10-Pazar yerleri ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir. 

 

1. Pazaryerinde kendilerine tahsis edilen sergi yerinin bir kısmını veya tamamını 

başkasına kullandırmak, kiralamak ve izinsiz devretmek yasaktır.  

2. Pazar yeri olarak belirlenen alanlar dışında, izinsiz olarak her türlü satış yapmak, sergi 

kurmak yasaktır.  

3. Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmak yasaktır.  

4. Pazar yeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa 

arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin 

görebileceği şekilde muhafaza etmek zorundadır. Etiket üzerine birim fiyat ( Kilogram 

fiyatı, tanesi vb.) yazılması zorunludur. ½ kg., 250 gr. gibi vatandaşı yanıltıcı ibareler 
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etiket üzerine yazılmayacak, etiketin arka yüzünde başka herhangi bir yazı ve fiyat 

bulunmayacaktır. 

5. Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ve el kantarı kullanmak yasaktır.  

6. Açık pazarlarda; mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının 

önlerini giriş çıkışı engelleyecek şekilde kapamak, pazar yerlerinde kendilerine tahsis 

edilen yerlerin dışına çıkmak,  

7. Pazar Yerlerinde binaların duvarlarına çivi çakmak, pencere demirlerine ip bağlamak 

ve benzeri zarar verici hareketlerde bulunmak yasaktır.  

8. Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında pazaryerlerinde tezgâh açarak faaliyette 

bulunmak, yasaktır.  

9. Pazar yerinin giriş-çıkış saatlerine riayet etmek zorunludur. ,  

10. Pazarın bitimini müteakip, pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri 

poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak, yasaktır.  

11. Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun 

herhangi bir eşya, kasa ve sergi tezgâhı bırakmak yasaktır. Bırakılan tezgah, kasa, 

sergi ve eşyalar, Belediyece kaldırılacak nakliye ve kaldırma ücreti de ilave edilerek 

yaptırım uygulanacaktır. 

12. Pazar yerlerinde peynir, tereyağı, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit, kestane, mısır vb. 

gibi yıkanmadan, pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta 

bulundurulması ve satılması yasaktır. 

13. Pazar yerlerinde gözle görülür, kokusuyla hissedilir derecede çürümüş ve bozulmuş 

yiyecek maddelerinin satılması yasaktır. Tespit edildiğinde usulüne uygun olarak idari 

yaptırım tutanağı ile söz konusu mallar müsadere edilir. 

14. Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olabilecek ve can güvenliğini tehlikeye 

düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, yasaktır.  

15. Pazaryerlerindeki tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde reklam amaçlı direk, 

levha ve tabela benzeri şeyler asmak yasaktır.  

16. Pazaryerlerinde toptan mal satışı yapmak yasaktır.  

17. Pazar yerlerinde kendisine tahsisli yeri olmadan izinsiz sergi/tezgâh açmak yasaktır.  

18. Pazar yerleri ve civarında araç üzerinde izinsiz satış yapmak yasaktır.  

19. İzinsiz Kavun-karpuz sergileri açmak yasak olup, izin belge süresi aşılamaz, izin 

belgesinde yazılı ürünler dışındaki ürünlerin satışı yapılamaz.  

20. Pazar yerlerinde ekmek ve canlı olarak kanatlı hayvan satışı yapılması yasaktır. 

 

9. BÖLÜM 

İşyerlerinin Uyması Gereken Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 11- İşyerleri ile ilgili aşağıdaki hususlara uymak zorunludur.  

 

1. 10/08/2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 9207 sayılı 

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sıhhi, gayri 

sıhhi ve umuma açık tüm işyerleri, yönetmelikte belirlenen şartlara ve kurallara uymak 

zorundadır. 

2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.  

3. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının işyerinin görünür bir yerinde asılması ve 

gerektiğinde görevlilere ibrazı zorunludur.  

4. İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyetler dışında, ruhsata aykırı işler 

yapılamaz.  

5. Ruhsat alındıktan sonra işyerinin bitişik binalar ile büyütülmesi veya fenni, sıhhi ve 

imar yönünden ruhsat şartlarında değişiklik yapılması yasaktır.  
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6. İşletmeler, kendilerine verilen İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarının kapsadığı alanın 

dışında kalan ve meclis kararı ile izin verilen yerler hariç hiçbir suretle masa, 

sandalye, tabure, tezgâh,  vb. gibi malzeme koymaları yasaktır. 

7. Belediye sınırları içinde ve yönetmeliklerce belirlenen ruhsata tabi sıhhi, gayrisıhhî ve 

umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışında kalan diğer tüm iş yerleri, ruhsat alma 

zorunluluğu olmasa da belediyeye işyeri açma beyanında (bildiriminde) bulunmak 

zorundadır. 

8. Tüm işyerlerinin, Kanun, Yönetmelik ve Belediye Encümenince belirlenen saatler 

dışında faaliyet göstermeleri yasaktır. (sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde 

faaliyet gösteren işyerleri hariç) 

9. İşyerlerinde halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde 

satılması yasaktır. Bir şekilde satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası 

yapılır. 

10. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri, müşterilerine iyi 

davranışlarda bulunmak zorundadır. 

11. İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta periyodik muayenesi yapılmış, 

yangın söndürme cihazı bulundurulması mecburidir. Bozuk veya dolum tarihi geçmiş 

yangın söndürme cihazı bulundurulamaz.  

12. Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını ve faaliyetinde bulunulamaz. Canlı 

müzik izni bulunan işyerlerinde ise mevzuatta belirtilen saatler haricinde canlı müzik 

yayını yapılamaz.  

13. Mesul müdür bulundurma mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür 

bulundurulması zorunludur.   

14. Her işyeri ve müessese sahibinin; işyerinin girişine, adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi 

belirtir tabelasını mevzuata uygun ve tehlike arz etmeyecek şekilde asması zorunludur.  

15. Gıda Maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama 

ve ambalajlanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatın; 

gıda maddelerini bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, temizliği kolay 

cinste ve biçimde olması zorunludur.  

16. İşyerlerinin her zaman temiz olması, kapalı çöp kovası bulundurulması, genel 

temizliğe riayet edilmesi ve bu konuda gerekli önlemleri almaları zorunludur.  

17. Yapılan işin türüne göre, kullanılan bardak, tabak, çatal, kaşık vb. her türlü mutfak 

malzemeleri ile oyun kâğıtları ve aletlerinin, temiz ve kullanım vasfını kaybetmemiş 

olması zorunludur.  

18. İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin sıhhi vasıflarını herhangi bir 

suretle ihlal edebilecek işlere tahsis edilmesi yasaktır.  

19. Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddeleri açıkta satılamaz, 

nakledilemez.  

20. Menşei belli olmayan(ilk ve son kullanma tarihi, parti no gıda sicili, imalatçı adresi ve  

etiketi olmayan )gıda ve temizlik, kozmetik, oyuncak vb. ürünlerinin satılması 

yasaktır. 

21. İşyerlerinde paketlenmiş ambalajlanmış ürünlerin, etiketsiz ve son kullanma tarihi 

geçmiş olarak satılması yasaktır.  

22. İşyerlerinde bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve 

buzdolaplarında muhafaza/teşhir edilmesi zorunludur.  

23. İşyerlerinde akvaryum canlıları dışında hayvan bulundurulup, beslenemez.  

24. İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple 

satışa arz edilmemesi ve saklanması yasaktır.  

25. Gıda üretim ve satış yerlerinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile, ilgili makamlardan 

alınmış üretim izin belgesinin/gıda sicilinin bulundurulması zorunludur.  
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26. Gıda maddeleri ile ilgili faaliyet gösteren tüm işyerlerinde sadece şebeke suyu 

kullanılması mecburidir. Başka bir amaçla da olsa, artezyen ve kuyu suyu suları 

kullanılamaz.  

27. Halk ile teması olan bilumum işyerleri ile gıda maddelerini sabit veya gezici olarak 

satan işyeri sahipleri ve çalışanlarının sıhhi muayenelerini periyodik olarak 

yaptırmaları mecburidir.  

28. İşyerinde çalışanların, çalıştıkları işkollarına göre, temiz iş elbisesi giymeleri 

zorunludur.  

29. İş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı fiyat tarifesinin, iş yerlerinin görünür 

yerinde asılı bulunması, satışa sunulan malın etiketinin üzerinde olması ve satılan 

mallara ait faturaların ibrazı zorunludur. 

30. Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde fahiş fiyatla mal ve hizmet 

satılamaz.  

31. Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin, 

ilgili kurumlara kayıtlı (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Belediye ölçü ayar 

memurluğu-Yetkili özel muayene servisleri) ölçü ve tartı aletlerini bulundurması ve 

yine bu aletlerin beyan yılı içerisinde damgalarını yaptırmaları zorunludur.  

32. LPG tüp satış yerlerinde, bununla ilgili mevzuat, yönetmelikler ve TSE 

Standartlarınca belirlenen Kg. dan veya adetten fazla dolu ve boş tüp bulundurulamaz. 

Ayrıca yine bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılamaz.  

33. Bakkal, büfe, market, tekel bayii vb. işyerlerinde, küçük veya büyük LPG tüp 

bulundurulamaz ve satılamaz.  

34. Market, bakkal, büfe, tekel bayii vb. yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki ve 

tane ile sigara satılması yasaktır. 

35. Kahvehane/kıraathane ruhsatı bulunan yerler dışında, işyerlerinde kâğıt oyunları, 

okey, vb. oyunlar oynanamaz.  

36. İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, 

Sıvı ve Gaz atıkları vb.) gerekli tedbirleri almaları zorunludur. 

37. Faaliyeti nedeniyle dışarıdan baca çıkartma/yükseltme/yapma zorunluluğu arz eden 

işyerlerinin, kat maliklerinden izin alınması zorunlu olup, bu şekilde çıkarılan bacalar 

yan bina yüksekliğinden daha aşağıda olamaz.  

38. Hamam, sauna ve solaryum gibi yıkanılan ve temizlenilen yerlerde havlu ve peştamal 

takımlarını temiz bulundurmak mecburidir. 

39. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve 

günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmesi, steril cihazı bulundurulması 

ve de işyeri genel temizliğine riayet edilmesi mecburi olup, kaldırımda ve yollarda 

havlu kurutmak yasaktır, 

40. Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satış yapılması 

gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan müesseselerde; gram taksimatlı terazi 

bulundurulması zorunludur. 

41. İkinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişilerin/firmaların mesleki yeterlilik 

belgelerinin/yetki belgelerinin olması zorunlu olup, ikinci el araçların oto galericiler 

sitesi haricinde, meydan, cadde, sokak, yaya kaldırımı ve işyerlerinin önünde satışa 

sunulması ve buralarda teşhir edilmesi yasaktır.  

42. Türk Bayrağı Tüzüğünün 17 Maddesi gereği; işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli 

Bayramlarda, Resmi Bayramlarda, Kurtuluş ve Atatürk'ü Anma Günlerinde Bayrak 

asılır. Hükmü ile bayrak asmak zorunlu olup, solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve 

özelliğini kaybetmiş bayrak asmak yasaktır.  
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10. BÖLÜM 

Fırınlar İle İlgili Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 12- Fırınlar ve Unlu mamuller ile ilgili aşağıdaki kurallara uymak zorunludur.  

 

1. Fırınların genel durumları Yönetmelik dışında olamaz.  

2. Ekmek fırınlarında vasıflarına uygun olmayan ve noksan gramajlı ekmek üretilemez. 

Noksan gramajlı ekmeklerle ilgili uygunsuzluk görülmesi durumunda, yürürlükteki 

“Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğ” kapsamında işlem yapılıp, 

durum yetkili mercilere bildirilir.   

3. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu mamuller açıkta nakledilemez ve satılamaz.  

4. Ekmek Fırınlarında belirlenen kapasitenin altında ekmek üretmek yasaktır.  

5. Ekmek üretim ve satış yerlerinde, ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir asgari 20x30 cm 

ebadında herkesin okuyabileceği ve görebileceği büyüklükte yazısı olan bir 

tarife/levha asmak zorunludur. 

6. Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları ile Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğlerine 

muhalif, ekmek üretimi ve fırıncılık faaliyetinde bulunmak yasaktır.  
7. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitleri, kasap, manav, 

kahvehanevb. gibi yerlerde satılamaz.  
8. Ekmek ve Unlu gıda mamulleri imalathanelerinde kullanılan tüm araç ve gereçlerin 

temiz ve eksiksiz olması zorunludur.  

9. Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde taze ve bayat ekmekler birbirine karıştırılarak 

satışa sunulamaz.Taze ve bayat ekmeklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu gösterir 

levha bulundurulması zorunludur.  

10. Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, mevzuata uygun elektronik terazi 

bulundurulması mecburidir. 

11. Ekmek üretimi aşamasında kullanılan pasa bezlerinin veya pişirme tavalarının daima 

temiz bulundurulması zorunludur. 

12. Ekmek fırınlarının, dini ve milli bayram günleri boyunca, Belediye tarafından 

belirlenen nöbet çizelgesine göre çalışmaları ve belirlenen nöbet günlerinde gün boyu 

yeterince rezerv ekmek bulundurmaları zorunludur.  

13. Fırınlarda Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi “Ekmek ve Ekmek 

Çeşitleri” Tebliğlerine aykırı olarak üretim, depolama, dağıtım ve satış yapmak 

yasaktır. 

 

11. BÖLÜM 

Oto Kiralama Yerlerinde Aranacak Şartlar ve Uyulması Gereken Hükümler  

 

MADDE 13 – Oto kiralama (Rent A Car) işyerleri ile ilgili aşağıdaki hükümlere uymak 

zorunludur.  

 

1. İşyeri tanıtım tabelasında “oto kiralama” ibaresinin yer alması zorunludur, yazı boyutu 

tabeladaki diğer yazı puntolarından küçük olamaz. İş yerinin herhangi bir yerine ve 

tabela üzerine, işyeri unvanı ve oto kiralama ibaresi dışında ticari ibareler yazılamaz.  

2. Müesseseler oto kiralama işinde kullanacakları araçların listesini, ruhsat aşamasında 

müdürlüğüne bildirmek ve araçların ruhsat fotokopilerini vermek zorundadır. Trafik 

tescilde işletmeci dışında bir başkası adına kayıtlı olup da oto kiralama faaliyetinde 

kullanılan araçlarla ilgili kiralama sözleşmesinin ibrazı zorunludur. Araç değişikliği 

halinde en geç üç gün içerisinde ilgili birimlerine bu değişiklik bildirilecektir. 
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3. Bu işyerlerinde Belediyeden ruhsatlı her hangi bir otoparktan kullanacağı araçları 

depolamak için yapılmış bir sözleşme aranır. Otopark sözleşmesi noterden bir yıllık 

olarak yapılır, her yıl yenilenen sözleşmenin bir nüshası ilgili birime verilir.  

4. Oto kiralama müessese işletmecileri tarafından işyeri içine, bina çekme mesafeleri ile 

yola veya yol kenarındaki ücretli ya da ücretsiz kamuya ait otopark alanlarına araç, 

bisiklet ve motosiklet koymaları yasaktır. Müesseselerin amblem ya da logosunu 

taşıyan, reklamını yapan başka gerçek ya da tüzel kişilere ait araçlar da bu 

kapsamdadır.  

5. Mevzuata uygun olarak açılan bu türdeki iş yerlerinde, amacı dışında herhangi bir 

faaliyet yapılamaz; Araç alımı ve satımı yapılamaz.  

6. Oto kiralama işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında, yukarıda belirtilen genel 

şartların yanı sıra, 3572 Sayılı K.H.K. ile 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

 

 

12. BÖLÜM 

Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ile ilgili Hükümler 

 

MADDE 14 – Bandırma Belediyesi sınırları dahilinde faaliyet gösteren gezici veya sabit, gıda 

veya gıda harici ürün satış faaliyeti gösteren seyyar esnafların, aşağıdaki emir ve kurallara 

uymaları zorunludur.  

 

1. Belediyece gösterilen alanlar dışında, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarında gezici 

veya sabit olarak her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. İzinsiz satış yapan seyyar 

satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu malları müsadere edilip, cezası 

ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri, gıda bankalarına veya 

ihtiyacı olan resmi/özel hayır kurumlarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri 

alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir. 

2. Gezici veya sabit satıcılık izni verilen, helva, tatlı, midye, lahmacun, simit vb. unlu 

mamullerin satışı için, belediyece belirlenecek mahallerde ve yine belediyece 

belirlenecek standartlardaki araçlar dışında satış yapılması yasak olup, seyyar satış 

araçları veya tezgahları ile bunlara ait kişilerin şahsi temizliklerinin çok iyi olması, 

satılan malın nereden temin edildiğine dair belgenin bulunması zorunludur.  

3. Seyyar satıcıların kendi adına, şekli, rengi ve ölçüleri belediyece belirlenen seyyar 

satış aracı ile ilgili tahsis yapılabilmesi için, her yıl Bandırma Belediye Meclisince 

Belirlenen tahsis ücretini ödeyerek, gerekli izinleri almaları zorunludur.  

4. Seyyar satış araçlarında satışa sunulan gıda ürünlerinin (midye, simit, poğaça, börek, 

lahmacun, helva ve şuruplu tatlılar) Belediyemizden alınmış GSM ruhsatı ile Türk 

Gıda Kodeksi ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi Hakkında Kanun ve bu 

kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini 

belgeleyen gıda üretim izni ile gıda sicilini seyyar satış aracının camına herkesin 

görebileceği yere asılması zorunludur. Seyyar satıcı, satışa sunduğu ürünleri kendi 

imal ediyor ise söz konusu belgelerin kendi adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

Seyyar satıcı gıda ürünlerini bir imalatçıdan satın alarak satışa sunuyor ise söz konusu 

belgeler imalatçı adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu durumda satışa sunulan 

malların üretim iznine sahip imalatçıdan satın alındığının günlük sevk irsaliyesi veya 

fatura ile belgelenmesi zorunludur. 

5. İzinli seyyar satış araçları ikinci şahıslara satılamayacağı gibi, izinsiz olarak tahsis ve 

kullanım hakkı bir başkasına devredilemez. 

6. Seyyar satıcılar aşağıda belirlenen kurallara uymak zorundadır.  
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a) El - yüz temizliğine ve tıraşına özen göstermek,  

b) Temiz iş gömleği giymek ve gıda ürünleri ile temasında eldiven kullanmak,  

c) Seyyar satış aracında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği ve bakımını yapmak,  

d) Satılan gıda ürünlerinin paketlenmesinde mevzuat hükümlerine uygun beyaz, temiz, 

yazısız paket kağıdı ve beyaz poşet ya da kağıt torbalar kullanılmalıdır.  

e) Bağırarak satış yapmamak, müşteriye iyi ve nazik muamele etmek, her türlü kırıcı 

ve sert ifadelerden kaçınmak,  

f) Belediye sınırları dahilinde Belediye Başkanlığı/Zabıta Müdürlüğü’nün belirlediği 

alan ve saatlerde satış yapmak,  

g) Seyyar satış aracında satışına izin verilen gıda ürünleri dışında herhangi bir ürün 

satmamak,  

h) Geçici bir süre içinde olsa; kendisine tahsis edilen seyyar satış aracının dışına, yol 

veya kaldırıma mal, kasa vb. malzeme koymamak,  

ı) Seyyar satış aracının nitelik ve görünümünde değişiklik yapmamak,  

i) Satışa sunduğu gıda ürünlerinin fiyat tarifesini müşterilerin görebileceği yere asmak, 

7. Yukarıda belirtilen hükümlere uymayan seyyar satıcılara yapılan tahsis iptal edilerek, 

seyyar satış faaliyetine son verilir. 

 

13. BÖLÜM 

Belediye Gelirleri ve İlan, Reklam ve Tanıtım ile İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 15- Belediye gelirleri ile ilan, reklam ve tanıtımla ilgili aşağıdaki kurallara uymak 

zorunludur.  

 

1. Belediyeden izin almadan ilan-reklâm vb. afiş asılamaz ve el ilanı/broşür dağıtılamaz.  

2. İlanlar için gerekli izin alınmış olsa bile, ilanlar elektrik direkleri, otobüs durakları ile 

kamuya ait yerlere asılamaz, kaldırım, yol ve bina girişlerine/önlerine atılıp, 

bırakılamaz.  

3. Belediyeden izin almadan, yetki alanımız içerisindeki herhangi bir yere reklam 

tabelası, tanıtım panosu, yön levhası, totem vb. reklam unsuru malzeme 

konulamaz/asılamaz.  

4. İş yerlerinde işyerinin unvanını gösteren, düzgün bir Türkçe ve okunabilir yazı 

karakterlerinde levha/tabela asmak ve bununla ilgili belediyeye ilan reklam 

beyannamesi vermek zorunludur.  

5. Belediye gelirlerinden olan İlan, reklâm, çevre temizlik, eğlence ve emlâk vergisi vb. 

belediye harç ve vergilerini zamanında ödemek zorunludur. 

6. Bina/kat maliklerinden ve yetkili mercilerden izin alınmadan ışıklı veya ışıksız reklam 

amaçlı tabela ve benzeri materyallerin bina yüzeylerine veya önüne asılması yasaktır. 

7. İşyeri önlerine asılacak her türlü reklam unsurları Belediyece çıkarılan ilan ve reklam 

yönetmeliğine aykırı olamaz. 

 

14. BÖLÜM 

Mezarlıklar İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE -16- Mezarlıklarla ilgili aşağıdaki emir ve yasaklara uymak zorunludur.  

 

1. Mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, buralardaki çiçek, fidan, ağaç veya herhangi 

bir bitkiyi koparmak, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretlerin yerlerini 

değiştirmek/kaldırmak, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik 

gösterecek hareketlerde bulunmak ve mezarlık alanında ateş yakmak yasaktır. 
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2. Dilencilerin, sarhoşların, seyyar satıcıların ve yanında velisi bulunmayan küçük 

çocukların mezarlık içine girmesi yasaktır.  

3. Belediyeden izin almadan her türlü tesisat ve tamirat ile izinsiz mezar yapmak, 

yasaktır.  

4. Mezarlıklarda vatandaşların izni olmadan dini duygularını istismar etmek yasaktır. 

5. Mezarlık içinde veya giriş-çıkış kapılarında, gelip geçişi engelleyecek şekilde tezgâh 

kurmak ve satış yapmak yasaktır.  

6. Mezarlık içerisine köpek, inek, koyun vb. hayvanları sokmak, gezdirmek ve otlatmak 

yasaktır. 

7. Mezarlıklar harici izinsiz defin yapmak yasaktır.   

8. Defin ruhsatı/ölüm belgesi almadan defin yapmak yasaktır.  

 

15. BÖLÜM 

Genel Hükümler  

 

MADDE 17- Aşağıdaki genel hükümlere uymak mecburidir.  

 

1. Bandırma Belediyesi Açık ve Kapalı Semt Pazarları Uygulama Yönetmeliğine 

muhalefet etmek, yasaktır.  

2. Bandırma Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğine muhalefet etmek 

yasaktır.  

3. Bandırma Belediyesince mevzuatına uygun olarak çıkarılıp, yürürlüğe giren 

Yönetmelikler ile daha sonra çıkarılıp, yürürlüğe girecek yönetmeliklere uymak 

zorunludur.  

4. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ancak Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen 

tembih ve yasaklara herkesin uyması zorunludur.  

5. Her türlü Belediye malına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit 

olmayan çocukların velileri aynı şekilde sorumludur. 

6. Belediye Zabıta Memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada görevlerini engelleyecek 

şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak 

yasaktır.  

7. Bu Yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup, uyulmadığının 

denetiminde Belediye Zabıtaları yetkilidir. Denetim belediye zabıtası ve gerektiğinde 

ilgili diğer daire müdürlük temsilcilerinin katılımı ile yapılır. 

8. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce verilen yardımların (gıda, manuel-akülü tekerlekli 

sandalye, medikal malzeme kıyafet vb. ) amacı dışında kullanılması, zayi edilmesi ve 

satılması yasaktır. 

16. BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 

MADDE 18- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan/yazılmayan ancak ihtiyaç duyulan 

hallerde, benzeri hükümler ile konusuna göre ilgili özel mevzuatta yer alan hükümlere göre 

işlem tahsis edilir/uygulanır.  

Özel Mevzuat hükümlerine aykırılık 

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları 

görülenler uygulanmaz.  

 

Belediyenin sorumluluğu 

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Bandırma Belediyesinin 

sorumluluğu; görev, yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.  
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17. BÖLÜM 

Kabahatler Karşılığında Uygulanabilecek İdari Yaptırımlar/Cezai Hükümler 

 

MADDE 21- İdari yaptırım ve cezai hükümler aşağıya çıkarılmıştır.  

 

1. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar için, belediye zabıtası 

tarafından tespit tutanağı düzenlenir. Belediye Zabıtası yasaklanan fiilin durumuna 

göre tespit tutanağı tutabileceği gibi, Zabıta Yönetmeliği’ne göre yazılı ihbarname ile 

ikaz ve tembihatta bulunabilir.  

2. Yönetmelikte yer alan ve emir ve yasağı içeren fiilleri işleyenlere, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la 

değişik 1 inci maddesi gereği Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 32 nci maddesinde (emre aykırı davranış) hükümleri uygulanır.  

3. Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya cezalarına rağmen, emre 

aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı 

Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” 

Amirdir. 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 işyerini geçici süreyle kapatma (ticaret ve sanattan men) 

cezası verilir. 

4. 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. 

5. İdari Para Ceza miktarları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda 

uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca 

tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılarak, uygulanır.  

 

18. BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yükümlülük, Yürütme, Yürürlük ve Yürürlükten Kaldırma 

 

Yükümlülük  

MADDE 22- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre, Belediye sınırları 

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

emir ve yasaklarına uymakla yükümlüdür. 

Yürütme        

MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Belediye Başkanı yürütür. 

 

Yürürlük  

MADDE 24- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, onaylanarak, uygun araçlarla 

ilanı ile yürürlüğe girer. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

MADDE 25- Bandırma Belediyesi Meclisinin 04.01.2008 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul 

edilen “Bandırma Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.  


