ARMUTLU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA
YÖNETMELİĞİ
Amaç:
Madde–1-(1) Bu yönetmelik 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununu 266.ncı maddesi 5393 sayılı
Belediye kanunun 15/b bendine göre belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönetmelik Armutlu Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm ilçe halkının ilçe
halkına hizmet veren tüm Belediye birimlerini ilçe halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi
olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören
kişileri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde–3 (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanunun 15/b bendine 1593 sayılı umumi
hıfzıssıhha kanununun 266.ncı maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine
dayanılarak kanunların ve yönetmeliklerin Belediyelere verdiği yetki çerçevesinde hazırlanmıştır.
FASIL–1 HUZUR VE SÜKÛNLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
Madde – 4 – Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
a.Toplu taşıma araçlarında şehir hattı gemilerinde, deniz otobüslerinde ve dolmuş motorlarının
kamaralarında, iş yerlerinde sigara ve benzerlerini içmenin yasak olduğunu belirten ve müşteriler
tarafından kolayca görülebilecek yerde ve ebatta SİGARA İÇMEK YASAKTIR levhasını asmamak,
b.Kamuya açık alanlarda, genel taşıt araçlarında gezici izinsiz çalgıcılık ve satıcılık yapmak,
c.Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlarla veya durarak satış, reklâm, ilan yapmak,
ç. Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat,
yaş deri, v.s. gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine
sebep olmak,

d.Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerde motorlu ve motorsuz araçlarla veya
hortumla inşaatına, evine su almak çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her
çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,
e.Belediyece yasaklanmış yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak ve bırakmak,
f. Turist olarak şehre gelen yabancılara ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin
rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak,
g.Havalı silah ya da benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak ya da yaptırmak,
h.Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleri dahil yapılacak her
türlü tamirat, tadilat, inşa faaliyet vb. işleri sabah saat 10:00 dan önce, akşam 19:00 dan sonra yapmak,
ı. Kirli, yağlı, pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafı kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek
malzeme, eşya, vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,
i. Apartmanlarda, Binalarda içinde ve gerek dışında saat:24.00 dan sonra her ne suretle olursa olsun
halkın rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapmak,
j. Genel taşıt araçlarını temiz bulundurmamak,
k.Balkon, pencere ve teraslarda veya açık alanlara etrafı rahatsız edici koku neşredecek maddeler
sermek ve kurutmak,
l. Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapılar, vs. boyandığı vakit gelip geçenlerinin üzerinin
kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak, Bina yüzeylerinde, işyerlerinde
kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, çirkef suları caddeye ve
kaldırıma akıtmak, (her türlü işyerinde atık suların giderinin bulunması zorunludur.) Bu gibi yerlerde
temizlik saat 24.00 ile 07.00 arası gürültü çıkarılmadan yapılacaktır.
m. Yetkili makamlarca belirlenen işyerleri, işyeri Açma ve kapatma saatlerini uyacaklardır.
n.Merkezi ısıtma tertibatı olan binalarda dış ısı 13C’nın altına düştüğü takdirde bina sahipleri veya
bunları idare edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının kaloriferleri yakmaması
ö. Büyükşehir ve ilçe belediyesince binalar ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden (Dış cephe estetiği,
boya, kaplamalar, çatı malzemeleri rengi) getirilen kurallara uymamak,
o.Halkın ve yabancı turistlerin arzusu hilafına görüntü almak ve resim çekmek,
r. Yetkili makamlardan izin almadan havai fişek, işaret fişeği atmak ve patlatmak,
s. Yetkili makamlarca verilen satış izin belgesi olmayan kömürleri satmak, depolamak ve yakmak, ş.
Umuma ait yerlerde başıboş gezen kedi, köpek vb. sokak hayvanlarına eziyet etmek,
t. Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve
kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel
oluşturmak, yolların üzerine hız kesme amaçlı engeller koymak,

u. Hayvan beslenen yerlerde hayvan dışkılarının depolanması bertaraf edilmesi, esnasında ve bu gibi
yerlerin çevresinin hijyen şartlarına uygun hale getirilmemesi, ü. Seyir halindeki araçlardan dikkatsiz
davranarak cadde ve yol üzerindeki su ve çamur birikintilerinden yayaların üzerine sıçratmak,
v. Yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenle
veya buz pateni ya da kızakla kaymak, kartopu, futbol vs. oynamak oyuncak tüfekle atış talimi
yapmak uçurtma uçurmak,
y. Mabetler, okullar, hastaneler, çocuk bakım evleri, dershaneler, yaşlı bakım evleri civarında gürültü
yapmak, rahat ve huzuru bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak,
z. Hanutçuluk (bir ticari işletmenin ürün ve hizmetini müşteriye sözlü ve fiili davranışlarıyla rahatsız
edecek şekilde satmak, tanıtmak ve kabullendirmek) yapmak,
a.a. Umuma ait yerlerde güvercin, serçe, kırlangıç, martı vb. kuşları yakalamak ve avlamak,
a.b. Yollarda, kaldırımlarda ve genel taşıt araçlarında engelli ve özürlülere ayrılmış yolları, geçişleri
işgal etmek, geçişi zorlaştırmak, umumi binalarda özürlü ve engellilere ayrılmış bölümleri,
asansörlerini, tuvaletlerini kullanmak,
a.c. Bahçesinde, arsasında, arazisinde bulunan çeşitli ağaçların dallarının komşusunun bahçesine,
arsasına, arazisine geçmesine, rahatsızlık vermesine mâni olacak tedbirleri almamak,
a.ç. Tiyatro ve sinema salonlarında oyuncuların ve seyircilerin huzurunu bozacak gürültü ve
hareketler yapmak,
a.d. İlçemizin turizm hareketlerinin yaşandığı ilçe olması sebebiyle yerleşim alanları ile turistik
konaklama ve eğlence yapılan mahallerinde gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz
etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri vs. gibi çalışmalar yetkili makamlarca
alınan kararlar doğrultusunda belirlenmiş tarihler veya saatler arasında faaliyet yasağı getirildiğinde bu
kararlara uymamak,
a.e. Ramazan ayı gecelerinde Belediyeden izin almadan,veya Belediyenin belirlediği kişiler dışında
davul çalmak bu amaçla bahşiş toplamak.
a.f.Bitişik nizamda yan tarafa isabet eden komşu parsele pencere ve kapı açmak, (özel mülkiyete tabi
olmayan ve park çocuk bahçesi ile oyun alanları olarak aktif yeşil alanlara ayrılmış ve tapu kayıtları
terkin edilmiş yerlere izin alınmak suretiyle pencere açılmasına Belediyece izin verilebilir.)
a.g. Türk bayrağını yırtık ve kirli olarak asmak,
a.h. Kanunen belediyenin ruhsatına ve resim veya vergilerine tabi iken ruhsatname olmaksızın ve
belediyeye resim ve vergi veya ruhsatiye harcı vermeksizin yapılan işler, muameleleri, işleyen ve
işleten kimseler, satılan veya kullanılan şeyler belediyece tutulduğu vakit bunların yapılmasında,
işletilmesinde, işletmelerin veya satılıp kullanılmalarında kanunen ve nizamken ve ev amiri (emredilen
şeyler) belediyece veya hıfzıssıhha veya fenne mahzur varsa derhal menedilerek işlem yapılır.
a.ı. Halka açık piknik alanları, yürüyüş parkurları, sahil, gezi yolu, park ve dinlenme alanları, umumi
meydanlar ve kaldırımlarda alkollü içki içmek, tiner çekmek ve buralarda halkın huzur ve sükununu
bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak, yasaktır.

a.i.Umuma ait yerlerde ve her türlü işyerlerinde falcılık yapmak, fal bakmak yasaktır.
FASIL–2
SAĞLIK SELAMET, EMNİYET, NİZAMLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
Madde–5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
a.Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşredecek
maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca, kanal ve kanal
bağlantısı açmak,
b.Binaların, abidelerin, tarihi eserlerin, yeraltı ve yer üstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet
yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla yaya kaldırımlarını, tebeşir, yağlıboya, katran vs.
ile karalamak, yakmak, şekil çizmek kirletmek ve tahrip etmek,
c.Yollara paspas atmak, ç. Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina
yüzeyinde taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vb. asmak, binaların
caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, eşya
koymak,
d.Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park vs. gibi halkın gelip geçtiği yerlerde
oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, küfe, arkalık, tabla, vs. gibi şeyleri bırakmak,
buraların intizamını bozmak, buralarda yatmak, fazla yeri işgal etmek, seyyar satıcılık yapmak,
e.Yol, meydan, Pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların
giriş ve koridorlarını, merdivenlerini izin almadan işgal etmek,
f. Belediyece veya kamu menfaati için konulmuş her nevi sokak levhaları, kapı numaraları, durak
tabelalarını, çeşme muslukların, çöp kutularını, trafik levhalarını sabit ve hareketli alet, edevat ve
araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek ve yerlerini değiştirmek,
g.Parklarda yasaklanan yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara ve fidanlara
her ne surette olursa olsun zarar vermek. Çiçek kopartmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri
hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak,
isim yazmak, şekil çizmek, zarar vermek, yasaktır.
h.Umumi süs havuzlarına girmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi
parklardaki anıt, eser ve müştemilata zarar vermek, yasaktır.
ı. Dükkân ve binaların sokak üzerindeki yüzlerini 3(üç) metre yükseklikten en az perde, saçak, siper
yapmak, yaya kaldırımları üzerine her çeşit işaret levhası, reklâm panoları dikmek ve bahçelerden
sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde ağaç sarkmasına meydan vermek,
i. İnşaatlarda işgaliye ödenen perde(15.cm) ile çevrili kısım haricinde, yol ve yaya kaldırımının
vasfını bozmak ve tahrip etmek, inşaat sahasının çevresinde her türlü emniyet tedbirini almamak,
j. İnşaatlarda en az 50x70 cm ebadındaki levhada mal sahibiyle yapı denetim firmasının kimlik
bilgileri, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarih ve numarasını içeren bilgileri bulundurmamak,

k.Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için tente olarak hasır, çuval,
bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak ve takmak,
l. Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen vs. gibi
çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek veya gerekli emniyet tedbirlerini almamak,
m. Bir kısmı veya tamamı yıkılacak derece tehlikeli olduğu ilgili makamlarca tespit edilen yapıların
etrafında koruyucu emniyet tedbirlerini almamak,
n.Meydan, yol, cadde ve yaya kaldırımı her türlü tamirat ve hafriyat yaparken gerekli emniyet
tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,
o.Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata ya da bitişik komşulara su, baca
vb. sızıntıya meydan vermek,
ö.Yol üzerindeki binaların yola bakan cephelerine bayrak, afiş, reklâm panosu vb. sağlam bir şekilde
sabitlememek,
p.Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekânları haricindeki yerlerde belediyeden izin
alınmadan açık alanlarda herhangi bir eğlence, şenlik panayır, organizasyonlar düzenlemek,
r.Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,
s.Yaya kaldırımlarına araç park etmek, geliş ve geçişi engellemek,
ş. İçme ve kullanma suyu taşıyan tankerlerde içme ve kullanma taşıma izin belgesi bulundurulacaktır.
Su tanklarının su ile fiziksel ve kimyasal olarak reaksiyona girmeyecek paslanmaz ve korozyona
neden olmayacak şekilde yapılmış olması lazımdır. Ayrıca tankların üzerinde içme ve kullanma suyu
ibareleri ile beraber içme ve kullanma suyu ve izin belgesi numarası yazılı olmalıdır.
t.Yasak yerlerde ve umuma ait yerlerde ateş yakmak veya ateş yakarak çevreyi rahatsız etmek.
u.Yasak yerlerde ve umuma ait yerlerde ateş yakmak veya ateş yakarak çevreyi rahatsız etmek,
ü. İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlara uymamak,
u. Özel izinli yerler hariç iş yerlerinde maytap, çatapat, mantar, havai fişek ve benzeri satmak ve
bunları depolamak, satış izni olanlar oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeleri 12 yaşından
küçüklere satamaz. Şenlik ve işret fişekleri ise 18 yaşından küçüklere satılamaz.
y. Yetkili mercilerden izin almadan, yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan arıcılar tarafından
meskûn mahallere ve yakın civarlarına arı kovanları koymak,
z. Toprak, kum, mıcır, kömür tozu talaş, saman, sızıntı ve akıntıya sebep olabilecek diğer benzeri katı
veya sıvı maddeler taşıyan kamyonlardan, bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine
sebep olmak, kamyonların üzerini branda ile örtmemek,
a.a. Halkın gezdiği sahil bandı, dere kenarlarına tekne bağlamak amacıyla demir çakmak ip bağlamak,
dere yataklarına izinsiz tekne, sandal bağlamak,

a.b. Apartmanlarda, binalarda ve iş yerlerinde itfaiyece alınması istenilen tedbirleri almamak,
söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. (Her bağımsız
bölüm için en az bir adet olmak üzere, beher 200 m2 taban alan için bir adet ilave edilerek uygun tipde
6 gr lık yangın söndürücü bulundurulması), almayanlara.
a.c. Dükkânların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs. çakarak öteberi asmak,
a.ç. İnsan vücudu ve uzuvlarına özel bir boya maddesi enjekte edilerek kalıcı renk değişikliğine neden
olan dövme olarak tabir edilen uygulamalar hekim olmayan veya Sağlık Bakanlığından yetki
verilmemiş kişilerce yapılması yasak olup, 18 yaşından küçüklere yapılan uygulamalarda ailelerin
onayının alınması gerekmektedir.
a.d. Belediye ve yetkili makamlardan izin almadan özel ve tüzel kişilerce binalara ve bina bahçelerine,
arsalara baz istasyonu monte etmek, dikmek, koymak, izinsiz koymak, yasaktır.
a.e. Yasaklanmış yerlerde yüzmek (deniz, dere, göl, gölet)
a.f. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla fabrika, fırın, han, hamam, otel,işhanı, gazinolar,
apartmanlardaki odun, kömür gibi katı yakıt ve fueloil gibi sıvı yakıt kullanılması durumunda bacalara
siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı çalışır durumda bulunacak ve bacalar çevre binalardan
en az 2mt yükseklikte olacaktır. Yapmayanlara.
a.g. İtfaiye yangın vanalarının bulunduğu yerlere itfaiye araçlarının çalışmalarını engelleyecek şekilde
araç park etmek, herhangi bir şekilde engel oluşturmak,
a.h. İl ve ilçe kurban komisyonlarınca alınan kararlara uymamak,
a.ı. Kurbanlık satış alanları içinde belediyece alınan sesli ve görsel olarak ilan edilen kararlara
uymamak,
a.i. Belediyece belirlenen kurbanlık hayvan satış alanları dışında kurbanlık hayvan satışı yapmak,
a.j Yetkili makamlarca verilen satış izin belgesi olmayan kömürleri satmak,depolamak ve yakmak,
a.k. Yaya kaldırımlarında kuranglez açmak,
a.l. Şehir kullanma suyu yasağı süresince yasağa riayet etmemek, (araç, halı, kilim, yıkamak, bahçe
sulamak)
a.m. Belediyece belirlenen yerler dışında ikinci el oto satışı yapmak veya ikinci el oto galerisi
işletmek,
a.n Tüp gaz satış yerlerinde mevzuatta belirlenen tüplerden fazlasını bulundurmak, ilçe dahilinde
meskun sahalar içerisinde dolu veya boş olarak, LPG tüp kamyonları ile akaryakıt tankerlerini park
etmek, (bu tür araçlar belirlenmiş alanlara park edilecektir.)
a.o. Cadde ve yollarda trafik ışık ve işaretlerini etkisiz kılacak yol kullanıcılarını şaşırtacak, trafik
güvenliğine zarar verecek, ışıklı ışıksız pano, ilan ve reklam vs cihazlarını kurmak,
a.ö. Fosseptik kuyuları komşu hudutlarına 5 mt’den fazla yaklaştırılamaz. Ancak bahçe mesafelerinin
uygun olmaması halinde özellikle bitişik nizama tabi yerlerde fenni ve sıhhi mahzurlar olmadığı

takdirde bu mesafeleri azaltmaya veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya bitiştirerek
yaptırmaya Belediye yetkilidir.
a.p. Uçan balon imal edenlerin ve satanların balon dolumun da parlayıcı ve patlayıcı gaz kullanmaları,
yasaktır.
a.r. İş yerleri etraflarının temiz bulundurmamak,
a.s. Sebze ve meyve bahçelerini lağım suyu ve dolaylı olarak insan sağlığına zarar verecek, içinde
kimyasal karışımlar olan su ile sulamak,
a.ş. Gerekli tedbirleri almadan mozaik, taşlama, mermer kesme vb. işler yapılırken çevreyi rahatsız
edecek toz çıkarmak ve gürültü yapmak, yasaktır.
a.t. İlçe sınırları içerisinde sivri sineklerin üremesine sebebiyet verecek her türlü su birikintisi ve
pisliğin teşekkülüne sebebiyet vermek, ticari amaçlı açıkta gübrelikler oluşturmak, yasaktır.
a.u.Ücretli ve ücretsiz çalıştırılan umumi tuvaletler sürekli temiz tutulacaktır. Bu gibi yerlerde lavabo
ve sıvı sabun bulunacak, sürekli olarak akarsu tertibatı olacak, su kesintisine karşılık yeterli
büyüklükte su deposu bulundurulacaktır.
a.ü. Satışa arz edilen kapalı kaplardaki içme suları petrol ve petrol ürünleri odun, kömür ürünleri ile bir
arada dağıtımı ve satışı yapılamaz. Depolanan veya perakende satılan içme su kapları doğrudan güneş
ışınlarına maruz kalacak ortamda bulundurulamaz. İçme suyu kaplarındaki suyun bulanıklaşması,
yosunlaşması, tortulaşması, durumunda satışı yapılamaz, etiket bilgileri olmayan,kapak üzerinde
emniyet bandı olmayan damacanada içme suyu kapları satılamaz. İçme suyu kapları otomatik
kapaklama makinesinde yırtılmadan veya açılmayacak şekilde kapatılarak işlem yapılmış olacak,
kapağı yırtık ve açık içme suyu satılmayacaktır.
a.v.Araç trafiğine kapatılmış alanlar, parklar, yeşil alanlar, sahil gezi bandı (araçlara mahsus yerler
harici) Belediyece altyapı ve asfaltlama yapılan yerler üzerine motorlu araçlar bırakılmaz. Bırakılan
araçlar çekici araç vasıtasıyla kaldırılır.
FASIL–3
TEMİZLİKLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
Madde–6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
a. Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek,
b. Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mâni olacak
tedbirleri almamak,
c. Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra v.s.sermek, dökmek Ve kurutmak
meskun mahalde yaptığı işten dolayı çevreye kötü rahatsız edici koku yayılmasına meydan vermek,
ç. Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek,
d. Yol, cadde ve meydanlara tükürmek, sümkürmek,

e. Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya
bitişik evlerin teraslarına, binaların ve dairelerin balkonlarına, çatılarına çöp, süprüntü, paçavra, kâğıt,
yemek atıkları, bulaşık veya çamaşır suyu atmak, dökmek, suları caddeye akacak şekilde çiçek
sulamak ve yıkamak, binaların teras, aydınlık, balkon, pencere ve merdivenlerinden halı, kilim,
elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri, paspas vs. silkelemek ve dökmek yasaktır.
f. Cadde, yol ve kaldırımlar üzerinde araç yıkamak,
g. Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak,
h. Karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin kaldırımlarında biriken ve tehlike arz eden
karları temizlememek,
ı. Binalarda dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi
ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mâni tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa yağmur
suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak,
i. Özel olarak imal edilmiş ayrışımla çöp kaplarına uygun olmayan çöpleri atmak (cam bölümüne
cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve
süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi) çöp kaplarına çöp kapsamına
girmeyen maddeleri koymak,
j. Belirlenmiş gün ve saatler dışında cadde, sokak ve meydanlara çöp çıkarmak,bırakmak, k.
İşyerlerinde çöp koymaya uygun çöp kabı bulundurmamak,
l. Hayvan beslenen yerlerde, hayvan dışkılarının depolanması ve bertaraf edilmesi esnasında ve bu
gibi yerlerin çevresinin hijyen şartlarına uygun hale getirilmemesi,
m. Çöp toplama araçlarına, sönmemiş sigara izmariti atmak, içinde ateş olan kül dökmek, çöp toplama
araçlarının içerisinde ateş yakmak, parlayıcı ve patlayıcı maddeler atmak, yasaktır.
n. Çöp ve süprüntü ile ilgilisi olmayan bilumum artıklar, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen
malzeme ve imalat atıklarını her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait
çöp imha sahalarına taşımaya mecburdur.
o. Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri belediyeye ait çöp imha sahasından başka
yerlere dökmek, yasaktır.
ö. Deniz, dere, su havzası gibi su kaynaklarına kirletici olarak sağlığa zararlı kimyasal maddeler,
çöpler vs. atmak, dökmek, yasaktır.
p. Tıbbi atıkların, lisanlı tıbbi atık toplama araçları dışında taşınmasına ve tıbbi atık yönetim sistemi
dışında başka bir şekilde bertarafı yasaktır.
r. Sağlık Kuruluşları tarafından üretilen tıbbi atıkların, Yüklenici tarafından verilecek konteynırlar
içerisinde kırmızı tıbbi atık poşetleri ile diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi,geçici depolanması
ve verilecek program ve yöntem çerçevesinde tıbbi atık araçlarına verilmesine uyulmaması yasaktır.
(1)- Çöp gereçleri şunlardır.

a. Plastik çöp torbası
b. Çöp kovası
c. Çöp bidonu
(2)- Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler.
a. Her türlü inşaat atıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vb.) kereste, demir malzemesi ve
atıkları,
b. Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları,
c. Bilumum imalathane ve fabrika atıkları,
d. Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları,
e. Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları,
f. Kalorifer, kül ve cürufları,
g. Atık pil ve akümülatörler, araç lastikleri,
h. Parlayıcı ve patlayıcı maddeler,
i. Tıbbi atıklar, (tıbbı atık yönetmeliğine uygun toplanarak imha edilecektir.)
(3)- Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler.
a. Mutfak ve yemek atıkları, odun ve kömür külleri,
b. Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu ve parçaları,
caddelerin ve yolların kardan temizletilmesi,
c. Ev dikiş atıkları, paçavra ve bezler, kâğıt mukavva kutu parçaları, elektrik süpürgesi atıkları,
d. Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,
e. Daimî ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri,
f. Sahipsiz her türlü hayvan leşleri, (sahile vuranlar dâhil)
g. Soba külleri,

FASIL- 4
EVCİL-HAYVANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde- 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

a. İmar Müdürlüğü tarafından belirlenen , ruhsatlanan, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından işletme
ruhsatı haricinde hayvan ahırı yapmak ve hayvan beslemek,
b. Sahipli hayvanların, çiftlik hayvanlarının, kümes hayvanlarının kamuya açık alan, halka açık
alanlarda kontrolsüz ve başıboş gezdirilmesi, umuma açık park, cadde, sokak, kaldırım, kamu
bahçeleri vb. yerlerde hayvan dışkılatılması, temizlenmemesi, çevrenin kirletilmesi ve tedbir almamak
ile bu hayvanlara yukarıda sayılan kamuya açık alanlarda bakılması yasaktır.
c. Sahipli hayvanların Belediye Veteriner Hizmetleri birimine karneyi ibraz ederek kayıt ettirmemesi
d. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus
yerlere gömmek ( hayvan ölülerinin hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden
meskun mahaller dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak şekilde gömeceklerdir. Küçük
hayvanlar Belediye temizlik araçlarına verilebilir.
e. Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediye Veteriner Hizmetleri
Birimine, İlçe Tarım Müdürlüğüne haber vermemek
f. Belediye Veteriner Hizmetleri Birimini görevlilerinin görevini yerine getirtmesini engelleyecek fiil,
sözlü hakaret ve hareketlerde bulunmak.
g. Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne tacizde bulunmak, izinsiz girmek, dışarıdan
mama vb. yiyecekler atmak.
h.Veterinerlik hizmetleri biriminin tespit ettiği alanlar dışında; besleme yapılması, çevreyi kirletmek
ve hastalık yaratıcı canlıların oluşması ve üremesine sebebiyet verilmesi yasaktır.

FASIL–5
MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde- 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
a. Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak,
b. Defin belgesi olmadan mezarlık alanlarına veya başka alanlara ölü gömmek,
c. Mezarlıkları çeviren duvar parmaklık vs. gibi manilere çıkmak, tırmanmak ve zarar vermek, çiçek,
fidan veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretlerini
kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin
huzur ve sükunlarını ihlal etmek ve mezarlıklara zarar vermek, ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek
söz ve hareketlerde bulunmak,
ç. Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların ve beraberinde
köpek ve hayvan getirenlerin,
d. Güneş doğmadan önce ve battıktan sonra mezarlıklara girmek,
e. Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak,
f. Mezarlıklarda Belediyenin veya müftülüğün izin belgesi olmadan vatandaşların dini duygularını
istismar ederek bir bedel karşılığında dua ya da kuran-ı kerim okumak,
g. Belediyemizden izin alınmadan boş mezar yeri çevirmek.

FASIL–6
İLAN REKLAM VE TANITIMLA İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde- 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
a. İlçemiz sınırları içerisinde ‘Armutlu Belediyesi ilan reklam ve tanıtım yönetmeliği hükümlerine
aykırı olarak ilan, reklam, tanıtım yapmak, koymak ve dağıtmak,
b. Belediyenin izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant vb. kurmak,
bez afişler asmak, bilgi broşürü ve el ilanları dağıtmak,
FASIL–7
DAİMİ VE GEÇİCİ PAZAR YERLERİNDE UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR
Madde- 10- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
a. Daimî ve geçici Pazaryeri kurulması ve kaldırılması Belediye iznine tabidir.
b. Semt pazarlarında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların
düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması,
yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması,
c. Malların gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa
sunulması,
ç. Satılan ürünlerin üzerinde etiket konulmaması,
d. Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara
aykırı mal satılması,
e. Pazar yerindeki işyeri veya satış yeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşir edilmesi
satılması, mal veya boş kap bulundurulması,
f. Pazar yerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırarak (çığırtkanlık) satış yapmak,
alıcı ve tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması,
g. Pazar yerinde, atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da satış yeri
veya İşyerinin temiz tutulmaması,
h. Pazar yerine mal getirilmesine malların etiketlenmesine bu yerlerde araç bulundurulmasına satış
yeri numarasını gösterir levhaya, tahsis sahiplerince kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca
giyilecek kıyafetlere ilişkin olarak bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara
aykırı hareket edilmesi,
ı. Belediyece belirlenen Pazar kurma ve Pazar kaldırma saatlerine uymamak,
i. Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve Pazar atıklarını yok etmek amacıyla lastik, tahta,
patlayıcı, parlayıcı vb. maddeleri yakmak,

j. Pazar kurulan yerlere kurulma gününden önce mal yüklü kasa, sandık vb. indirmek, bırakmak, mal
yüklü araçları park etmek,
k. Pazar yerlerinde yıkanmadan kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin
maddesini açıkta satmak,
l. Apartman, mesken ve dükkân gibi taşımaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde
kapatmak, ağaçlara, elektrik direklerine, bina duvar ve demir parmaklıklarına ip bağlamak,
m. Belediyenin izni olmadan kavun, karpuz, narenciye sergileri vb. kurmak, müsaadeler münhasıran
mevsimlik olarak geçerli olup, izin belgesinde yazılı olan ürünler dışında satış yapılamaz.
n. Pazarlarda kesilmiş yolunmuş ve parçalanmış tavuk eti ve sakatat çeşitleri satmak,
o. Pazar yerlerinde satılan perakende malların toptancı halinden satın alındığını veya toptancı haline
bildirildiğini belgelememek, yasaktır.
ö. Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği, sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair
Ziraat Memurluğu veya bağlı bulundukları muhtarlıktan fotoğraflı müstahsil belgesini yanlarında
bulundurmak zorundadırlar.
p. Pazar yerlerinde belediyece belirlenen ve esnafın mallarını satmak için koyacağı tezgahların cinsi,
şekli ve ölçüleri ile ilgili kurallara uymamak.
r. Pazar yerlerinde sabit olmayan yerlerde perakende su ürünleri satışında aşağıdaki şartlar aranır.
(1)- Semt pazarlarında su ürünleri satışları, çevre şartlarından etkilenmeyecek, korunaklı ayrı
bölümlerde su, elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip zemini düzgün alanlarda yapılmalıdır. Satışı
yapılacak taze su ürünleri soğutuculu ya da buzlu, yarı kapalı ve 0 derece ile +4 derece arasında
sıcaklığı sağlayacak ortamlarda satışa sunulmalıdır. Dondurulmuş ve işlenmiş ürünler ise ürün
formuna uygun sıcaklığı sağlayacak soğutuculu dolaplarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır.
(2)- Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz temin edilmeli ve
hijyenik kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu
kriterlerine haiz olmalıdır.
(3)- Bu tür satış yerlerinde kafa ve iç organların ayrılması gibi kesim ve temizleme işlemleri
yapılmamalıdır.
(4)- Sergi, ambalaj vb. amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır.
(5)-Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, bakanlıktan üretim izni almış ambalaj
materyallerinden yapılmış olmalıdır.
(6)- Sergilenen veya satışa sunulan su ürünlerinde ürünün adını ve fiyatını belirten bir etiket
bulunmalıdır. Etiketler üzerinde tüketiciyi kandırıcı yanıltıcı ibare ve hüküm bulundurulamaz.
(7)- Semt pazarlarında su ürünleri satanların genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş ve çalışanların
bir sağlık kurumundan sağlık raporu almış olması gereklidir. Bu personelin periyodik sağlık
kontrolleri ilgili mevzuatına göre yapılarak sağlık karnelerine işlenir.

s.Tezgah kurma belgesi tahsisinin iptalini gerektiren emir ve yasaklar
(1)-Kira bedeli veya tahsis ücretini belediyenin yazılı uyarısına rağmen ödemeyenler ile teminatını
süresinde vermeyenlerin veya eksilen teminatını süresinde tamamlamayanların,
(2)-Pazaryerlerindeki satış yerinde toptancı halinden satın alınmayan veya toptancı haline
bildirilmeyen malları bir takvim yılı içerisinde beş defa satanların Pazaryerlerindeki satış yerini üst
üste üç kez veya bir takvim yılında sekiz kez kullanmayanların,
(3)-Serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar
yapanların, uyumlu eylemde bulunanların veya hâkim durumlarını kötüye kullananların,
(4)-10. Maddenin b bendinde belirtilen eylemleri gerçekleştirenlerin
(5)-10. maddenin c ç ve d bentlerinde belirtilen yasakları bir takvim yılında üç kez ihlal edenlerin bir
takvim yılı içinde üretici alacağını süresi içinde üç kez ödemeyenlerin,
(6)-Semt veya üretici pazarlarında kendi ürettiği malların dışında veya belirlenen miktarın üzerinde bir
takvim yılında üç kez satış yapan üreticilerin
(7)- Tahsis edilen satış yerlerini başkasına devredenleri veya herhangi bir şekilde kullandıranların,
(8)-Belediyenin yazılı
gidermeyenlerin,

uyarısına
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(9)-Pazaryerinde ikiden fazla satış yeri tahsis edildiği anlaşılanların kira sözleşmelerinin feshine ya da
satış işlemlerinin veya tahsislerinin iptaline belediye encümenince karar verilir,
FASIL–8
TRAFİK VE TOPLU TAŞIMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde- 11- İlçe dâhilinde Trafik ve Toplu Taşıma ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a.Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla
ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girilmez.
b.Toplu taşıma araçlarında biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunulamaz.
c.Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak, ayak dayamak ve
ayakkabıları çıkarmak yasaktır.
ç.Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak şarkı söylemek
ve itişip kakışarak şakalaşmak yasaktır.
d.Deniz otobüslerinin yolcuları tamamen çıkmadan büyük parça eşyalar kalabalık arasından
çıkarılamaz veya sokulamaz.

e.Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve yaya kaldırımlarının araçlar tarafından zarara
uğratılması veya araçların tamiratı esnasında yaya yolları ve yaya kaldırımları tahrip edilemez ve
kirletilemez.
f.Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı
kirletmek yasaktır.
g. Şehir içinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit tahsis edilen parkomatlı otoparklarda kısa süre
park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir.
h.Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlar ile ilgili aldığı kararlara
uymak mecburidir.
ı.Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır.
i.Bisiklet ya da motosiklet ve motorlu araçların girmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen
yerlerde bu araçları kullanmak ve park etmek
j.Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlike yaratacak şekilde dışarı sarkmak, bu
araçların firen, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve zarar vermek yasaktır.
k.Toplu taşım araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı, vapurlar ile dolmuş motorlarında can
kurtaran simidi vs. karıştırmak ve zarar vermek yasaktır.
l.Ticari taksi ve taksi dolmuşlar Armutlu Belediyesinin hazırlamış olduğu yönergede belirtilen kural
ve kararlara uymak zorundadır.
m. İki dolmuş istasyonu arasında dolmuş ve minibüslere binilen nokta ile inilen nokta arasındaki en
kısa güzergâh ücreti ödenecektir.
n.Şoförlerin hiçbir sebeple tarifede belirtilen ücretten fazla istemeleri ve almaları katiyetle yasaktır.
o.Vasıtasını harekete geçirmiş olan şoför tek müşteriyi dahi dönüş noktasına götürmek
mecburiyetindedir. Teknik arıza, lastik patlama vb. sebeplerle varış noktasına derhal götürülmesi
mümkün olmayan müşterilere ücretini ödemiş ise iadeye mecburdurlar.
ö.Minibüsler hangi istikamet ve çevreye dolmuş yapacaklarını ve takip edecekleri güzergahları,
alacakları ücretleri gösterir, vasıtaların sağ ön camının üst kenarına asmaya mecburdurlar.
p.Yağmur, kar, fırtına, kaza gibi fevkalade ve diğer zaruri hallerde taksi, dolmuş ve minibüsler
belediye zabıta memurlarınca gösterilecek istikamette dolmuş yapmak mecburiyetindedirler.
r.Dolmuş yapan vasıtalarda sigara içmek, yiyecek türü şeyler yemek ve yolcuları rahatsız edecek
benzeri hareketler yapmak gerek şoför gerekse yolcular için yasaktır. Şoför, sigara içen ve müşterileri
rahatsız eden müşteriyi ikaz etmek, dinlemediği takdirde en yakın trafik veya belediye noktasına
müracaatla bu madde hükmünün yerine getirilmesini temin etmek mecburiyetindedir.
s.Dolmuş yapan nakil vasıtaları ruhsatlarında belirtilen yolcu adetinden fazla yolcu alamazlar.

ş.Umumi nakil vasıtalarında teyp, radyo, cd çalar vb. cihazlarla yolcuları rahatsız edecek şekilde
yüksek sesle çalmak yasaktır. t.Umumi nakil vasıtalarında yangın söndürme cihazı bulundurmak
mecburidir.
u.Belediye imtiyaz hakkı ve ruhsatı ile teftiş defteri almadan şehir içinde yolcu taşıyan minibüs, halk
otobüsü ve şehir dışı otobüslerinin faaliyette bulunmaları yasaktır.
ü.Ana caddeler meydanlar ve yollar üzerinde bulunan iş yerleri kamyon ve kamyonet türü araçlardan
mal sevkiyatı ve boşaltımı esnasında yaya ve araç trafiğini zorlaştıramaz .(Bu iş yerleri cuma ve
cumartesi günleri akşam 19:00 dan sonra ve haftanın diğer günleri 13:00 saatlerinden önce
yapabilirler.)
y. Gerekli izin belgeleri olmadan (Çalışma ruhsatı, Yıllık vize belgesi ve güzergâh izin belgesi)
Armutlu Belediyesi sınırları içinde servis ve yolcu taşımacılık yapılması yasaktır. Belediye imtiyaz
hakkı alsa dahi ve çalışma ruhsatı almadan; Şehir içinde yolcu taşıyan servis araçları ve toplu taşıma
araçları faaliyette bulunmaları yasaktır. Şahsın Kendine Ait iş Yerlerinde ki müşteri ve çalışanları
kendi Sahibi olduğu araçla dahi gerekli belgeler olmadan taşıması yasaktır.
z. Taşımacılık, şoför kusuru, kaza ve arıza nedeniyle kesintiye uğrarsa, yolcular 15 (On beş) dakikadan
fazla bekletilemez. Bekletilmesi halinde taşıma ücreti geri ödenir.
a.a.Taşıyıcılar, yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, valiz ve benzeri
eşyalardan ayrıca ücret talep edemez. Araca yolcuyu rahatsız edecek (çuval, kasa, yanıcı madde) vb.
eşya alamaz.
a.b. Taşıma hizmeti, aracın arızalı olması durumu dışında araçta bulunan yolcular indirilerek hiçbir
şekilde aksatılmaz. Yolcular hemen başka araca naklettirilir ve yolculardan ek ücret talep edilmez.
a.c.Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarının duraklarda yolcu beklemeleri yasaktır. Hatta çalışmayan
araçların duraklara park edilmesi kati suretle yasaktır.
a.ç. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları belirlenmiş güzergâhların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini
ihlal edemezler. Belirlenmiş güzergâhlarından kısa dönüş yapamazlar.
a.d.Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları hiçbir şekilde çığırtkan bulundurulamaz.
a.e.Yolcu sayısının yazıldığı belgede belirtilen sayıdan fazla yolcu taşınamaz. Fazla yolcu
taşınmasının tespit edilmesi halinde Belediye Encümeni tarafından idari yaptırım uygulanır.
a.f. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme dışında hiçbir şekilde
bekleme yapamazlar.
a.g. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Armutlu Belediyesi’nce onaylanacak “ Şoför Tanıtım
Belgesini” almamış şoför çalıştırılamaz. Çalıştırılması halinde araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı cezai
işlem uygulanır.
a.ğ. Yolcular ücretlerini binerken ve araç hareket etmeden vereceklerdir. Araç hareket halindeyken
hiçbir şekilde para alış verişi yapılmayacaktır.

a.h. Toplu Taşıma Araçları, servis istasyonları dışında yıkanamazlar. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli
suların çevreye atılması yasaktır.
a.ı.Seyir halindeki araçların, vatandaşların üzerine su ve çamur sıçratması yasaktır.
a.i. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları duraklar dışında, yolcu almaları yasaktır.
a.j. Yolcuların mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak, hız ve manevra
yapmak yasaktır.
a.k. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarını bir başkasına kiraya veremez.
a.l. Araçlar temiz tutulmak zorundadır. İç ve dış temizliği mal sahibinin sorumluluğundadır. İç
döşemeler yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olamaz.
a.m. Araçların içinde video, televizyon, vcd vb. cihazlar bulundurulmaması ve teyp, radyo vb. aletlerin
yüksek sesle dinlenmesi yasaktır.
a.n.Araçların içinde şoför dâhil sigara içmek ve hareket halindeyken şoförün cep telefonu ile
konuşması yasaktır.
a.o.Araçların içine ve dışına ilan, reklam, afiş veya resimlerin Armutlu Belediyesinden izin alınmadan
asılması yasaktır.
a.ö. Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur.
a.p. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçların de bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim
elemanlarına sorun çıkarmadan ibraz edilmesi zorunludur.
a.r.Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında klima olması gereklidir.
a.s. Görevli memurun ikazlarına uymak zorunludur.
a.t. Araçların iç aydınlatma donanımlarının beyaz renkte ve çalışır durumda olması zorunludur.
a.u. Araçların içinde görünür yerde Armutlu Belediyesince onaylı ücret tarifesi ile çalışma süresini ve
şikâyet telefonlarını belirtir pano asılması zorunludur.
a.ü. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları şoförlerinin kıyafetleri Yönetmelik koşullarında Meslek odası
tarafınca belirlenecektir. Saç ve sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli olacaktır. Vatandaşlara
davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak zorundadırlar.
a.v. Başlangıç ve son duraklar ilgili Belediye Başkanlığı tarafından belirlenir.
a.y.Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında gereksiz klakson çalınması yasaktır.
a.z. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında havalı korna bulunması yasaktır.
a.a.a. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları ayakta yolcu taşıyamaz. Yolcu sayısının yazıldığı belgede,
belirtilen sayıda fazla yolcu bulundurulamaz.

a.a.b.Denetimli şehir içi toplu taşıma araçları ve servis araçları araç uygunluk belgesinde belirtilen
şartlardan birini veya birkaçını sağlayamamaları durumunda taşımacılık yapmaları yasaktır

a.a.c. Denetimli Şehir içi Toplu Taşıma Araçları “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ücretsiz ve
İndirimli Seyahat kartları yönetmeliğin deki hak kazanan kişileri, ilgili belge beyanı edildiği takdirde
ücretsiz ve indirimli taşımak zorundadır.

a.a.d.okul servis araçlarının arkasın da “DUR” lambası yönetmelikte gerekti şekilde çalışacaktır ve
“OKUL” yazısı yine yönetmelikte belirtildiği gibi standartlara uygun olacaktır.
a.a.e.Armutlu Belediye Başkanlığının belirlediği toplu taşıma araçlarının durak olarak kullandığı
alanların 15 mt. Ön ve arkasına toplu taşıma araçların yanaşmasını engelleyecek şekilde araç park
etmek yasaktır.
a.a.f.Pazar yeri etrafında pazara giriş çıkışı engelleyecek şekilde araç park etmek ve Pazarın
Kurulduğu saatlerde alış veriş ve her ne maksatla olursa olsun Zabıta Amirliğinden izin almadan Pazar
içine Motorlu Taşıtla girmek yasaktır.
a.a.g.Okul servis ve personel servis araçları evrakta belirtilen sayıdan fazla yolcu taşıyamaz.
FASIL–9
GEZİCİ SATICILAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde- 12- Gezici satıcılar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
a.Belediye Başkanlığından geçici satıcılık yapma izni almadan satış yapmak yasaktır.
b.Belediyece izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapılamaz.
c.İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz. Ancak özel olarak bu iş için imal edildiği
belgelenen gıda mevzuatı ve diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilen motorlu ya da
motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına belediyece süreli olmak şartıyla izin verilebilir.
ç.İzinli gezici satıcılar portör muayenelerini süresi içinde yetkili kuruluşlara yaptıracaklar, kontrollerde
görevlilere gösterilecektir.
d.Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyece belirlenecek standartlarda satış yapılması
şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kaplı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle
temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi adresi
telefonu ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.
e.Satıcıların elbiseleri el ve yüzleri temiz olacak, pişirilmeden yıkanmadan ve soyulmadan yenen gıda
maddeleri kullanılmamış kağıtlara sarılacak ve el değmeden müşterilere verilecektir. Bu maddelerin
müşteriler tarafından elle tutulup bırakılmasına müsaade edilmeyecektir.
f.İzinli gezici satıcıların kıyafetleri belediyece belirlenir.

g.5846 sayılı kanun kapsamındaki fikir ve sanat eserlerinin yasal olarak çoğaltılmış bandrollü
nüshalarının yol, meydan, Pazar, kaldırım, iskele, köprü vb. yerlerde satışı yapılamaz.
FASIL- 10
BELEDİYENİN RUHSATINA TABİ İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Madde- 13- (1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki genel
hükümlere uymak zorundadırlar.
a. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmî gazetede
yayınlanan Bakanlar kurulunun 14.04.2005-2005/9207 sayılı yönetmeliğinin 6.maddesi gereği sabit ve
seyyar işyerleri Belediyeden ruhsat alacaklardır. Bu işyerleri Çalışma Ruhsarlarını işyerlerinde
kolayca görülür şekilde asılı bulunduracaktır.
b. Sıhhi işyerleri yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin Ekler. Ek.1:de sıhhi müessesler için sınıflarına ve
özelliklerine göre aranacak nitelikler başlığı altında işyerlerinde aranacak asgari ortak şartları taşımak
zorundadır.
c. İşyerinde üretilen çöp vb. atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık
suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
ç. Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleri ile sıhhi işyerlerinde şehir şebekesine bağlı su
bulunacak, bu tür işyerlerinde çalışan personelin üst baş kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.
d.Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde Belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve
tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterler 2(iki) yıl müddetle muhafaza edilerek teftiş
için gelen yetkililere gösterilecektir.
e. Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.
f. Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve bu hususu
belirten bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere asılmış olacaktır.
g.İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır. Temizlik sıhhi ve
fenni usullerle toz kaldırmadan iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü, üst başları
temiz ve düzenli olacaktır.
h.İşyerlerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima
sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
ı. Gıda Üretim ve satış yerleri ve Toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu
temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri,
çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetlerin gerektirdiği eğitimi vermeye
veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya,
çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri
ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin
faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık
yara veya cilt hastalığı bulunanalar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dahil olmak üzere,
alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş

yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamaz. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle
yükümlüdür. Bu çerçevede hazırlanan 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Hijyen Eğitimi’ Yönetmeliğinde belirtilen işyerlerinde hijyen eğitimi
belgesi olmaksızın çalışmak veya hijyen eğitim belgesini yetkililerce istenildiğinde ibraz etmeyenlere.
(Bu madde hükümleri 05.07.2014 tarihinden itibari ile geçerli olacaktır. Yenilecek veya kullanılacak
bir şeyi içine koymak veya sarmak için kullanılan her türlü kâğıt, kese kâğıdı satıcılar tarafından
parmakla ağızda ıslatılmak suretiyle tutulmayacak ve üfleyerek açılmayacaktır. Gıda maddelerinin
ambalajına mahsus kâğıtlar temiz ve evvelce kullanılmamış olacaktır.
i.Kabukları soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilecek maddeleri satanlar bunları temiz
vasıtalarla alıp kağıtlara veya kutulara koyacaklar, elle dokunamayacaklardır. Pişmeden veya
yıkanmadan yahut kabukları soyulmadan yenilen gıda maddeleri açık da teşhir edilmeyecek ve
satılmayacaktır. Bunlar, dışarıdan sinek ve toz girmeyecek surette kapalı yer veya kaplarda
bulundurulacak ve el değdirmeksizin uygun araçlarla alınıp müşteriye verilecektir. Bu maddeler
ambalajsız tartılıp satılmayacak ve müşterilerin elle tutup bırakmalarına müsaade edilmeyecektir.
j.Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında
kullanılan her türlü alet, edevat, vasıta ve tesisat besin maddelerinin vasfını bozmayacak, kirlenmesine
mâni olacak, küflenmez, paslanmaz, temizliği kolay cins evsaf ve biçimde olacak, bu işte kullanılacak
masa sehpa, raf vs. üzerleri cam, mermer, fayans vs. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde
ile kaplanmış olacak ve daima temiz bulundurulacaktır.
k. Bu yerlerin ikametgahlarla diğer işyerleri ile bağlantısı olmayacaktır.
m. Bu gibi yerler kagir binalarda olacak w.c tabanları mermer, fayans, kalebodur vb. olacak duvarlar
tabandan itibaren 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans ve kalebodur ile kaplanmış olacaktır.
Akarsu, sifon ve rezervuar bulunacak, dış hava ile irtibatlandırılmış, 10 kişiye bir w.c ve lavabo sıvı
sabun ve kâğıt havlu kullanılacaktır.
n. Ekşiyebilecek veya bozulabilecek besin maddeleri soğuk hava dolap ve depolarında teşhir ve
muhafaza edilecektir.
o. Ehliyet gerektiren işlerde ehliyetsiz (ustalık, kalfalık vs.) çalışmak ve personel çalıştırmak yasaktır.
ö. Bütün bu yerlerde zararlı böceklerle mücadele için gerekli ensektisit ilaçlarla bunların takibine
yarayan aletler bulunacak veya yaptırtılacaktır.
p. Bu gibi yerlerde hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir.
r.Soğuk hava deposu olan yerlerde depo içindeki her bölme ve odanın içinde bir ucu dışarıda
görevlilerin görebileceği ışıklı numaratöre bağlı birer zil tertibatı olacak. Ayrıca birer termograf ve
ispirtolu termometre bulundurulacaktır.
s. Unlu Mamül üretim ruhsatı bulunan yerlerde ekmek, ekmek çeşitleri ve pide üretimi yapılamaz.
ş.Gıda imalatı yapılan yerlerde dış hava ile irtibatı sağlayan pencereler haşeratın girmesini engelleyen
2 mm lik telle kapatılacaktır. t.Gıda imalathanelerinde çalışan personel yapılan işin özelliğine göre iş
elbisesi, başlarında kep, ellerinde eldiven bulunacak, iş elbiseleri daima temiz bulundurulacaktır.
u. ölçü ve ölçü aletlerinde;

a)Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreleri),
b)Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,
c)Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,
ç) 5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,
d)Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil)
mekanik tartı aletlerinden,
1- Masa terazileri,
2- Asma teraziler,
3- Tek kollu teraziler,
4- İbreli teraziler,
e)- Maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil ) elektronik tartı aletlerinin periyodik
muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur.
ü. Kahvehaneler, internet kafeler ve benzeri oyun salonları gibi işyerlerinin içi dışarıdan
görünmeyecek şekilde olacaktır.
v. Umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastiyle
oynanmasa dahi rulet, tift, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya makineleri ile benzerlerini
bulundurmak veya çalıştırmak yasaktır.
Madde-14- Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki özel hükümlere
uymak zorundadırlar.
a.Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin halka arz edilmemesi, satıştan imtina
edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri
tespit edilen hizmetlerden kaçınılması yasaktır.
b.Satıcı, tüketici tarafından fiş veya faturası ibraz edilmek suretiyle getirilen bozulmuş, raf ömrünü
tamamlamış veya ayıplı ürününü geri almak zorundadır.
c.Satıcılar, raf ömrünü tamamlamış ayıplı ve kusurlu mallarını satışa arz edemezler. İşyeri sahibi,
üzerinde ‘numunedir’ veya ‘satılık değildir’ ibaresi yazılı olmayan bir ürünü işyerinin herhangi bir
yerinde teşhir etmesi halinde ürünün satışından kaçınamaz.
d. Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte veya ayrı olarak perakende ve toptan satıldığı yerlerde
aşağıdaki hususlara uymak zorunludur.
(1)-Tütün mamulü ve alkollü içkilerin birlikte perakende satışını yapabilmek için tütün mamulü ve
alkollü içki perakende satış belgesi almak mecburidir.
(2)- Piyasaya arz ambalajı açılmak suretiyle açık alkollü içkilerin satışını ve sunumunu yapabilmek
için, açık alkollü içki satış belgesi almak zorunludur.

(3)- Yetkili satıcılar tarafından satış belgesinde belirtilen işyeri adresi dışında satış veya sunum
yapılamaz.
(4)- İşyerlerinde; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satıldığı otomatik satış makineleri
bulundurulamaz. Tütün mamulleri ve alkollü içkiler, her nevi oyun makineleri ile veya farklı
yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez.
(5)- Alkollü içkiler, sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilmiş alanda bulunan satış ünitelerinde
sergilenir. Ürüne tahsis edilmiş muhafaza ve soğutma amaçlı ünitelerde satış ünitesi kapsamındadır.
Alkollü içkiler birden fazla satış ünitesinde satışa sunulabilir ancak, satış üniteleri birden fazla alanda
veya reyonda konumlandırılarak alkollü içkilere tahsis edilmiş alan bütünlüğü bozulamaz.
(6)- Perakende satıcılar satış belgesi almamış kişilerden ürün alamazlar.
(7)- Perakende satıcılar; tütün mamullerinin ve alkollü içkilerin, nihai tüketicilere yönelik arz
ambalajlarını bozmak ya da bölmek suretiyle satış veya sunumunu yapamazlar. İşyeri Açma Çalışma
ruhsatında belirtilen faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan
işyerlerinde hacmi 20 cl ve altında bulunan ambalajlardaki alkollü içkiler bulundurulamaz ve satışı
yapılamaz.
(8)- Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak her ne suretle
olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden
kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar her ne suretle
olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işretlerini
kullanarak destek olamazlar. Çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren
etkinlikler ile bu nevi etkinliklerin tanıtımında ve etkinliklerin gerçekleştirileceği mekânlarda alkollü
içki markaları veya alkollü içki markalarını çağrıştıracak uygulamalar, bu tür uygulamaları doğrudan
veya dolaylı içeren faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yasaktır.
(9)- Satış üniteleri veya alanları işyeri dışından görülebilecek şekilde dizayn edilemez.
(10)-Satış üniteleri işyeri dışına konulamaz.
(11)- Tüketicileri içeriye girmeksizin alışveriş yapabildiği büfeler hariç olmak üzere; tütün mamulleri,
çocuklara yönelik olan materyaller, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye,
oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri çoğunlukla çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle
bitişik olan alanlarda satışa arz edilemez.
(12)- İşyerlerinde birden fazla alanda sigara satışa sunulamaz.
(13)- İşyerinde; 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün mamulleri ve alkollü içkiler satılamaz veya
sunum suretiyle tüketimlerine arz edilemez. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte
bulunan tüketiciden kimlik belgesi istemek suretiyle, 18 yaşından büyük olduğu bilgisine ulaşarak
satışı veya sunumu gerçekleştirir.
(14)- 18 yaşını doldurmamış kişiler, tütün mamulü ve alkollü içkilerin pazarlanmasında, satışında ve
sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar
bu hükmün dışındadır.

(15)- Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün mamullerinin satışı
yapılamaz.
e. Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının ya da kaplarının
üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise aynı bilgileri kapsayan
listelerin görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde uygun yerlere asılması veya konulması
zorunludur. Etiket ve listelerde bulunması zorunlu hususlar aşağıda gösterilmiştir.
(1)- Malın üretim yeri.
(2)- Malın ayırıcı özelliği.
(3)- Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı. İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke
isminin veya ithal, ithal malı, yabancı gibi malın ithal edildiğini gösterir bir ibarenin kullanılması
zorunludur. Etikette bu tür ibarenin yer almaması ya da yerli, yerli malı, Türk malı gibi ibarelerin
kullanılması, o malın yurt içinde üretildiğini gösterir. Üretici veya satıcılar tarafından yapılarak; cam,
naylon, karton, kâğıt vb. maddelerden oluşan kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet, torba vb. ambalajlar
içinde satılan her türlü gıda yiyecek, içecek ve temizlik maddelerinin etiketlerinde; net ağırlıklarının
veya hacimlerinin satış fiyatları ile birim fiyatlarının aynı boyut ve renkte görülebilir ve okunabilir
şekilde yazılması zorunludur.
f. Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketler; malın niteliğine, malın
satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya aynı nitelikteki mal
gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi
bir bağ ile tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılır.
g. Hizmetlerin Özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge,
levha, pano vb. hizmetin sunulduğu işyerinde tüketiciler tarafından görülebilecek ve kolaylıkla
okunabilecek şekilde asılır, takılır ve konulur. Lokanta ve bunun gibi yerlerde tarife ve fiyat
listelerinin işyerinin dışında da gösterilmesi ayrıca, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların
üzerine; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret konulacaksa, bunun tarife ve fiyat
listesi gösterilmesi zorunludur.
h. Kullanılmış bitkisel yağlar ve motor yağlarını su, toprak, kanalizasyona vs. gibi alıcı ortamlara
doğrudan vermek yasaktır.
ı. Kullanılmış bitkisel yağlar ve motor yağları, işyerlerinde biriktirilerek ilgili makamlarca yetkili
kılınmış lisanslı firmalara teslim edilecektir. Denetimlerde işyeri firma sözleşmesi ve atık teslim
belgesi ibraz edilecektir.
i. Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri yetkili makamlarca belirlenmiş gramajın altında ekmek
üretemez, azami ekmek fiyatının üzerinde fiyat belirleyerek ekmek satamaz. Ekmek ve ekmek çeşitleri
üretilen yerlerdeki ekmek satış bölümünde satılan ekmekler gıda kodeksine uygun etiketlenmiş ve
hijyen şartlarına uygun olarak müşteriye satılacaktır.
j. Üretilen ekmekler satış yerlerine sevk edilirken gıda kodeksine uygun etiketlenmiş ve
ambalajlanmış olarak sevk edilmek suretiyle satışa sunulacaktır. k. Eksik gramajlı etiketsiz ekmekler
görevlilerce toplatılarak el koyulacaktır.

l. Ekmek ve ekmek çeşitleri, sadece bu işe mahsus kapalı yerlerde ve dolaplarda bulundurulacak,
açıkta satılmayacaktır. Ekmekler, yetkili makamlarca belirlenen gramajın altında ve azami fiyatın
üzerinde satılmayacaktır.
m. Hazır kıyma ve parçalanmış et çeşitleri satan yerler, il veya ilçe Tarım Müdürlüklerinden izin
belgesi alacaklar, izin ile ilgili belgeleri müşterilerin görebileceği yerlere asacaklardır.
n. Bu yerlerde çuval içinde depolanan erzak ve un çuvalları yerden 20 cm yükseklikte ızgara üzerine
konulacaktır.
o. Kömür depolanan yerlerin en az üçte biri açık şekilde bulunacak, etrafı uygun Malzeme ile
çevrilmiş olacaktır.
ö. Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde;
(1)- Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı, yazılı sahifeleri cilt ve varak
numaraları bulunan, muhteviyatında yenilen içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile
toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu
tarafından imzalanmış en az iki nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshasının istensin veya
istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur.
(2)- Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulalar, servis süresince masada bulundurulacak,
masaya getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde
hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının ikinci nüshası müşteri istemeden kendisine verilecektir.
(3)- Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak, satışı yapılması gerekli
bulunan malların satışı ile ilgili müesseselerde gram taksimatlı terazi bulundurulacak,
p. Su ürünleri perakende satış yerlerinde aşağıdaki şartların uygulanması zorunludur.
(1)- Perakende satış yerlerinde, satılan ve sergilenen ürünlerin toptan satış yerlerinden, nakil ve sağlık
koşullarının kontrol edilerek geldiğini gösterir belgeler ile menşei belgesini ve istenildiğinde
yetkililerle gösterilmek üzere toptan satış yeri çıkış faturalarının bulundurulması zorunludur.
(2)- Duvarlar su geçirmeyen pürüzsüz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalı ve
sürekli temiz tutulmalıdır. Zemin; su geçirmez, yıkanabilir, kırık veya çatlak oluşturmayan, temizlik
ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılmış ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğim drenaja
sahip olmalıdır.
(3)- Satış yerlerinde uygun havalandırma sağlanmalı ve bu yer, gün ışığına eşdeğer bir şekilde
aydınlatılmalıdır. Aydınlatma su ürünlerinin doğal rengini değiştirmeyecek özellikte olmalıdır.
(4)- Çalışma alanına yakın yerde el temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılabileceği ve soğuk su
tertibatlı, elle kumanda edilmeyen musluğa sahip lavabo bulunmalı, bu alanda sıvı sabun ve tek
kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.
(5)- Perakende satış yerlerinde taze ürünler gün ışığında toz ve rüzgârdan koruyan kapalı veya yarı
kapalı, soğutma sistemli, paslanmaz tezgâhlarda ya da dolaplarda, 0 C ile +4 C arsında, nemli
ortamlarda sergilenmeli ve satışa sunulmalı; dondurulmuş ve işlenmiş ürünler ise ürün formuna uygun
sıcaklığı sağlayacak ortamlarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır.

(6)- Tüm Çalışanlar genel hijyen kullarına uygun giyinmiş olmalı ve kişisel hijyen kurallarına
uymalıdır.
(7)- Bu işyerlerinde gerekli ilk yardım malzemeleri bulundurulmalıdır.
Madde-15- Kasaplar ve sakatatçılar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a- Kasap dükkanları aşağıdaki hükümlere uymak mecburiyetindedir.
(1)- Koyun, kuzu, dana ve sığır eti satanlar,
(2)- Keçi, oğlak, manda eti satanlar,
(3)- Malak eti satanlar,
(4)- Kasap dükkânlarında yabancı memleketlerden ithal edilen et satıldığı takdirde satılan etin cinsi ile
birlikte ithal eti olduğunu belirtir 20x50 ebadında levha asılacaktır.
(5)- Koyun, kuzu, dana ve eti sığır eti satanlar beyaz taban üzerine mavi yazı ile ‘dükkânımızda koyun,
kuzu, dana ve sığır eti satılır’
(6)- Keçi, oğlak, manda ve malak eti satanlarda beyaz taban üzerine kırmızı yazı ile ‘dükkânımızda
keçi, oğlak, manda ve malak etleri satılır’
(7)- Kasap dükkânlarında belirtilen cinsler dışında diğer etler bulundurulmayacak ve satılmayacaktır.
Ancak, süt kuzusu mevsimi süresince kuzular baş ve sakatatı ile beraber satılabilir. İthal et satanlar
Belediyeden izin alacak ve başka cins et satmayacaklardır.
(8)- Yetkili mezbahalarca tarafından damgalanmamış etler ile baş, ciğer vs. satılmayacak, bunlar
lokanta, aşçı, kebapçı dükkânlarında, ziyafetlerde, düğünlerde, resmi ve hususi müesseselerde
kullanılmayacak, her ne suretle olursa olsun başkalarına yedirilmeyecek, bu maksatlarla depolarda
bulundurulmayacak, nakledilmeyecek veya hariçten Belediye sınırı içine sokulmayacaktır. (9)- Kasap
dükkânlarında kıyma makinesi bulunacak, kıyma müşterilerin gözü önünde hazırlanacaktır. Etler
mezbaha damgası görülmeyecek kadar ufak parçalara ayrılarak bulundurulmayacaktır.
(10)- Bu yerlerdeki et devamlı olarak buzdolaplarında saklanacaktır.
(11)- Mezbahada kesilen hayvan etlerinin taşınması için içi galvanizli veya çinko ile döşenmiş her
tarafı kapalı hususi araçlar kullanılacaktır. Bu araçlarda müteaddit havalandırma menfezleri
bulundurulacak ve etler birbirine sıkıştırılmadan, üst üste konmadan çengellerde asılı olarak
taşınacaktır. Etler, bu iş için özel olarak dizayn edilmiş araçlardan başka diğer araçlar ile
taşınmayacaktır.
b. Sakatat dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir
. (1)- Bu yerler; satış, temizleme ve ayırma yeri olarak birbirinden tamamen ayrılmış iki kısımdan
ibaret olacaktır.
(2)- Satış yerinde sakatat devamlı olarak buzdolaplarında saklanacak ve satışı buzdolabından alınarak
yapılacaktır.

(3)- Mezbahadan alınan sakatatın taşınması için galvanizli veya çinko ile döşenmiş, her tarafı kapalı
hususi araçlar ve kaplar kullanılacaktır. Bu araçlarda müteaddit havalandırma menfezleri
bulunduracak, sakatat bu işe mahsus araçlardan başka taşıtlarla taşınmayacak veya açıkta
taşınmayacak ve sakatat taşınmasına mahsus araçlarla sakatattan başka madde taşınmayacaktır.
(4)- Sakatatların herhangi bir yere gönderilmesi için çinko veya galvaniz kapla her tarafı kapalı temiz
kaplar kullanılacaktır.
(5)- Bu yerde mermer veya fayanstan bir havuz olacak ve havuza akacak şekilde su tesisatı
bulunacaktır.
(6)- Sakatatın temizlenmesinde yalnız su kullanılacak, kimyevi madde kullanılmayacaktır.
(7)- Damgalanmamış sakatat satışa sunulmayacaktır. (8)- Sakatatçı dükkânlarında baş eti müşterinin
isteği üzerine çekilip satılır. Kıyma makinesinde veya makine önünde çekilmiş baş eti bulundurulması
yasaktır.
(9)- Sakatatçı dükkânlarında tavuk satışı Belediyeden izin almak şartıyla ayrı, kapalı veya vitrinli
buzdolaplarında teşhir ve satışa arz edilir.
Madde-16- Erkek Berberleri ve Güzellik salonları aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Erkek berberleri aşağıdaki hükümlere uymak zorundadır.
(1)- Dükkânların Sokak tarafındaki yüzü camekân ile örtülü olacak ve traş olunan kısmın dışarıdan
görünmemesi için gerekli yüksekliğe kadar tül perde veya benzeri bir örtü ile örtülü bulundurulacaktır.
(2)- Bütün traş, tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı kaplarda veya cam dolaplarda
bulundurulacak, pudralar her müşteriye ayrı pamuk parçası veya hususi süratte yapılmış kâğıt pudriyer
ile sürülecek ve kullanılmış pamuk derhal çöp kutusuna atılacaktır.
(3)- Her türlü levazım gayet temiz, havlular, örtüler, vb. beyaz renkte olacak ve bir defa kullanıldıktan
sonra kaynatılacak, yıkanacak ve ütülenecektir.
(4)- Ustura, makas, makine gibi şeyler ya özel kuru ısıtıcılı fırınlarında veya her traştan evvel ve
kayışa vurduktan sonra alevden geçirmek yahut %3,4 likrol veya lysol veya yeter yoğunlukta
antiseptik mamullerden birine batırılarak temizlenecektir. Tahta saplı ustura kullanılmayacak, tarak ve
fırçalar kırık dökük olmayacak ve sık sık sabunlu sularla yıkanacaktır. Bu suretle temizlenen ve
yıkanan aletler daimî formol buharı çıkaran kapalı cihazlarda muhafaza edilecektir.
(5)- Berberlerde cilt buruşukluğu düzeltilmeyecek, kıl çıkartılmayacak, cilt arızaları izalesi için
elektrikli cihaz kullanılmayacaktır.
b. Güzellik salonları aşağıdaki hükümlere uymak zorundadır.
(1)- Bu yerlerin camekânları dışarıdan görülmeyecek şekilde tül perde veya benzeri ile kapatılacaktır.
(2)-Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve tepilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik
özellikler yıllık olarak her ayın aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on iş günü
içinde sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve Valilik aracıyla İl sağlık müdürlüğüne bildirilir.

Güzellik salonlarında yetkili idarelerce tapılacak denetimlerde İl sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer
alır.
(3)- Lazer epilasyon ve iğneli epilasyon dışındaki yöntemlerle epilasyon ve tepilasyon işlemleri (foto
epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu
bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslarda tarnskriptli foto epilasyon diplaması veya kurs bitirme
belgesine sahip olacaktır. Bu diploma ve belgeleri yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili
mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.)
(4)- Güzellik salonlarında lazer epilasyon, lazer veya IPL (intensive pulse ligth – yoğunlaştırılmış ışık
atışı) kullanımı yasaktır.
Madde-17- Plajlar ve yüzme havuzları aşağıdaki hükümlere tabidir.
(1)-Plajların 10 metreye kadar sahil kısmı çakılsız ve kum olacak ve suyun derinliği en az 25 metre
uzaklığa kadar en çok 1,5 metreyi geçmeyecektir. Bu derinlikten fazla olan kısmına birbirinden 20
metre aralıkla tespit edilmiş kırmızı küçük şamandıralar konulacaktır. Sahille şamandıralar arasındaki
yüzme sahasının tabanı kaya, yosun ve midyelerden temizlenmiş ve mümkün ise kum kaplı olacaktır.
(2)-Plaj sahası içinde sandal veya motorla gezilmeyecektir.
(3)-Bu yerlerin kara kısmında tatlı ve temiz su akan yeter miktarda duş ile el yıkama muslukları ve
sağlık şartlarına uygun yapılmış her 200 kişiye 1 (bir) erkek bir kadın WC si ile 2 (iki) pisuar
bulunacaktır. Tuvalet veya el yıkama musluklarında kullanılan sifonla mecraya veya mecra
bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlanmış olacaktır.
(4)-Plajların kumsal kısmına konulacak kumlar iyice yıkanmış, taranmış topraktan arı olacak ve
üzerlerinde çöpler yemek artıkları bulunmayacaktır, cam, çivi gibi kesici ve delici maddelerden
tamamen temizlenmiş olacak.
(5)-Müşterilerin beraberinde getirdikleri köpek, kedi gibi hayvanlar plaja alınmayacaktır.
(6)-Plaj gardroblarına alınacak müşteri sayısı kabine müterisinin1/4’den fazla olmayacak, plajdaki
soyunma yerlerine fazla müşteri alınmayacaktır. Plajın kırmızı şamandıralarla sınırlandırılmış yüzme
sahası içinde herhangi bir yerden denize atlanmayacaktır.
(7)-Plajlarda hizmet verildiği süre içinde doktor veya sağlık memuru ile kullanılır vaziyette motorlu
ve motorsuz bir kurtarma bot, sandal vs. ile yeterli sayıda en az 2 (iki) kişi olmak üzere cankurtaran
bulundurulacaktır. Motor, bot, sandal vs. kullanan kişiler cankurtaran asgari sayısından ayrı olacaktır.
(8)-Plajların uygun bir yerine yeterli genişlikte kapısı üzerinde ‘ilk yardım odası’ yazılı bir oda
bulunacak ve bu odada ilk yardım malzemeleri olacaktır. (Tıbben gerekli)
(9)-Plajlarda gişe, müdürlük (idare) odası bulunacak, teftiş defteri ile sağlık muayene cüzdanları,
ruhsatname vs. kontrole tabi evrak burada saklanacak ve her istenildiğinde gösterilecektir.
(10)-Yüzme havuzlarının suyu ister denizden ister şehir şebekesinden temin edilsin, otomatik
cihazlarla klorlanmadan halkın istifadesine sunulması yasaktır.
(11)-Yüzme havuzu suyu haftada en az bir kere boşaltılıp klorlu su ve fırça ile yıkanıp temizlenecektir.
(12)-Buralarda yeteri kadar WC ve lavabo bulunacaktır.

13)-Halka açık plaj ve deniz kenarlarında şezlong ve şemsiye vs. ekipmanlarla işgal edilip
sahiplenilmesi diğer vatandaşların kullanımının engellenmesi yasaktır.
Madde-18- Oksijen Barları kullanan işyerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.
(1)- Oksijen Bar’ın kurulduğu ortam ‘sigara içilmez ve ateşle yaklaşılmaz’ bir mekân olmalıdır.
(2)- Oksijen gazının ortamda birikimine izin vermeyecek şekilde barın kurulduğu mekân yeterince
geniş ve havalandırılması yeterli olmalıdır.
(3)- Oksijen kaynağı olarak tıbbi cihaz mevzuatı gereklerini karşılamış oksijen yoğunlaştırıcı cihazlar
kullanılmalıdır. Oksijen tüpleri kullanılmamalıdır.
(4)- İşletmede çalışanlar, oksijen yoğunlaştırıcı cihaz üreticilerinin ‘güvenlik ve kullanımla ilgili’
yazılı talimatları okumalı ve bu talimatlar doğrultusunda iş ve işlemler yürütülmelidir.
(5)- Oksijenli havanın kokulandırılarak kullanılması tercih edilecek ise Tarım Bakanlığı kodekslerine
uygu, subazlı kokulandırıcılar düşük yoğunlukta kullanılmalıdır. Yağ bazlı kokulandırıcılar
kullanılmamalıdır.
(6)- Oksijen Barlar sadece sağlıklı kişilerin kullanımına sunulabilir. Astım, bronşit, amfizem gibi
kronik tıkayıcı akciğer hastalığı olan kişiler ile kanser tedavisi gören kişilerde veya başka diğer
hastalıklarda tedavi maksadı ile oksijen barları kullanılmamalıdır.
(7)- ‘Sadece Sağlıklı Bireylerde Kullanılabilir’, ‘Herhangi bir Tıbbi Tedavi Maksadı ile Kullanılamaz’,
‘Ateşle Yaklaşılmaz’ levhaları kullanıcıların rahatça görebileceği bir tarzda mekâna yerleştirilmelidir.
Madde-19- Hamamlar, Duşlu Banyolar ve Saunalar Aşağıdaki hükümlere tabidir.
(1)- Bu yerlerin dışa açılan kapıları iç içe çift olacak ve her iki tarafa açılacaktır.
(2)- Müşterilerin soyunup giyinme yerleri ikametgâhla ayrılmış olacak ve uygun yerlerinde bir
termometre ile yıkanma ve duş tarifelerini gösterir bir levha camlı çerçeve ile asılı bulundurulacaktır.
(3)- Soyunma, giyinme yerlerinde ve hamam içerisinde kullanılacak terlikler (plastik cinsinden) ve
nalınlar temiz olacaktır.
(4)- Ahşap döşeli kısımların tabanı kolay yıkanır ve temizlenebilir cinsten muşamba, plastik vb.
maddelerle kaplı olacaktır. (5)- Yeni ruhsat alacak hamam, duşlu banyo ve saunalarda soyunma ve
giyinme yerleri merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılacak, buralarda ısı 20C altına düşürülmeyecektir.
(6)- Takımlar mutlaka her müşteri için temizleri ile değiştirilecek ve kullanılmış olanlar uygun şekilde
yıkanıp kuruduktan sonra ütülenecektir. (7)- Kirli, yıpranmış, yırtılmış takımlar kullanılmayacaktır.
(8)- Yıkanma yerleri ile tuvaletlerin tabanı mermer, mozaik, fayans kalebodur vb. ile döşeme olacak,
tabanın uygun yerlerinde mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı
ve sifonlu delikler bulunacak ve kullanışmış sular yeterli kanallarla bu deliklere akıtılacaktır.
(9)- Yıkanma yerlerinin, tuvaletlerin tabanları ve duvarları ile kurnalar yıkanarak daima temiz
tutulacaktır.

(10)- Hamamlarda duş tertibatı olan en az iki oda bulunacaktır.
(11)- Hususi temizleme aletleri kullanıldıktan sonra kaynatılacak veya alevden geçirilerek %2 Lysol
mamulüne batırılacaktır, tahta saplı usturalar kullanılmayacaktır.
(12)- Bu yerlerde kan alınmayacak, sülük tatbik edilemeyecek vb hareketler yapılmayacaktır.
(13)- Bu yerlerde kirli ve temiz takımlar açıkta bulundurulmayıp ayrı ayrı ve kapalı dolaplar
içerisinde muhafaza edilecektir.
(14)- Buralarda ilkyardım dolabı bulunacaktır. (15)- Bu gibi yerlerde kahve ve çay ocağı bulunduğu
takdirde çay ocağı hakkındaki hükümler aranacaktır.
Madde-20- Ekmek Farikaları ve Fırınlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a.Bu Yerler;
(1)-Pişirme tesisi
(2)-Un Deposu
(3)-Harman yeri Odası
(4)-Otomatik elek
(5)-Hamur hane
(6)-Hamur dinlendirme odaları
(7)-Tuz odası
(8)-Satış yeri
(9)-Yemekhane
(10)-Soyunma ve giyinme odası
(11)-Banyo
(12)-WC Lavabo
(13)-Jeneratör grubu odası, bölümlerini ihtiva edecek ve bu bölümler birbirinden kâgir duvarlarla
ayrılmış olacaktır.
Ayrıca zeminleri ve duvarları mermer, fayans, kalebodur vb. kolay silinebilir ve temizlenebilir
malzemeyle kaplı olacaktır.
b.İş yerinin Teras veya uygun bir yerinde on tonluk bir su deposu bulunacak ve bu depo otomatik
tertibatla çalışacaktır.

c.Un deposu, harman yeri, hamur hane, hamur dinlendirme odaları, satış yeri, yemekhane, soyunma
ve giyinme odası banyo ve WC bölümlerinde kâfi miktar ve büyüklükte pencere olmadığı takdirde
gerekli görülen yerlerde hava temizleme tertibatı yaptırılmış olacaktır.
ç.Ekmek imalinde fenni maya veya ekşi maya (Bakanlıkça izin verilen ölçülerde) kullanılacaktır.
d.Ekmekler, içi tamamen çinko veya galvanize sac döşenmiş her tarafı toz girmeyecek şekilde kapalı,
kapıları yan veya arka kısmından açılan üzerleri açık renkli yağlı boya ile boyalı, yan taraflarında iş
yeri sahibinin veya firmanın ismi yazılı, ekmekler ayrı ayrı konacak raf tertibatlı özel motorlu araçlarla
taşınacaktır.
FASIL- 11
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde- 21a.İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede
azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz.
Ancak iş yerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu uygulanır.
b.Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan özel hükümler
uygulanır.
c.Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.
ç.Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Armutlu Belediyesinin sorumluluğu görev alanları ile
sınırlıdır.
Madde- 22- Kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide iş yeri ilgilisine
Bakanlıklar veya ilgili birimleri ile Yalova Valilik Makamı ve Armutlu İlçesi ile ilgili veya Armutlu
Kaymakamlık Makamınca yayınlanan emir ve yasaklar ile uygulama talepleri bu yönetmelik gereği
emir ve yasaklardan sayılacaktır.
Madde- 23- Kabahatlerin tespit usulü, idari yaptırım kararı ve karar verme yetkisi
a. Kabahatlerin Tespit Usulü
(1)-Bu yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar ile kabahatler kanununa göre kabahat oluşturan fiil ve
hareketlerin tespiti görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta Görevlilerince
düzenlenecek ‘Zabıt varakası’ ile yapılır.
(2)-Zabıt varakasında en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında zabıt varakası düzenlenen
kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya
şerh düşülür.
(3)-Zabıt varakasında;
a. Hakkında zabıt tutulan kişinin T.C kimlik numaraları, Kimlik Bilgileri ve Adresi

b.Kabahatler kanunu veya Belediye emir ve yasakları yönetmeliğinde idari para gerektiren fiilin
niteliği yasal dayanak maddesi,
c.Fiilin işlendiğini ispata yarayacak (varsa) bütün deliller,
ç.Zabıt varakası tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı soyadı unvanı ve sicil numarası
açık bi şekilde yazılır,
(b).İdari Yaptırım Kararı ve Karar verme yetkisi
(1)-Bu yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında 5393
sayılı Belediye kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı umuru Belediyeye Müteallik ahkamı cezaide
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini muadil kanununun 1.
Maddesi gereğince, belediye Encümenince 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesinde
belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Ceza miktarları her mali
yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.
(2)-Belediye Encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir.
Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde masrafları tahsil edilmek üzere belediye
tarafından yerine getirilir.
Madde24-Bu Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği Armutlu Belediye meclisince kabul edilip
Belediye İnternet sitesinde İlan edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Madde25-Bu yönetmelik hükümleri Armutlu Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

(07 Şubat 2020 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, 14 Şubat 2020
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

