LALAPAŞA BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLAR
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
Madde 1- Bu yönetmelik; Lalapaşa Belediyesi Zabıta Memurluğunun görev alanını,
sorumluluk ve yetkilerini 13/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.
maddesinin (b) bendine istinaden belde sakinlerinin esenlik, huzur, sağlık ve beldenin
düzenini sağlamak amacıyla Belediye Zabıtasının yapacağı görevleri düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki tüm belde halkını,
belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve
belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları ve mücavir alanları
içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları ile
Lalapaşa Belediyesi Zabıta Memurluğunun görev ve çalışma düzenini kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486
Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1. maddesi ile, 4077 sayılı Tüketici
Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3194 sayılı İmar
Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 3516
sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 Sayılı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu, 7021 sayılı Tebligat Kanunu, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu, 5957 sayılı Hal Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5996 sayılı Gıda Kanunu, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanunlarını ve 10/08/2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik, 11/04/2007 tarih ve 26490 Sayılı Belediye Zabıta
Yönetmeliği, Pazar Yerleri ile ilgili Yönetmelik ve belediye bünyesindeki diğer birimlerin
yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4Belediye
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Lalapaşa Belediyesini,
Lalapaşa Belediye Meclisini,
Lalapaşa Belediye Encümenini,
Lalapaşa Belediye Başkanlığını,
Lalapaşa Belediye Başkanını
Lalapaşa Belediye Zabıtasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Emir ve Yasaklar
Madde 5- Kentin Düzeni Ve Esenliği İlgili Emir Ve Yasaklar
1- Meskûn Mahal içinde; İnşaat yapımı, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan gürültü
çıkaran iş makinesi ve aletleri Belediye Encümenin belirlediği inşaat çalışma saatlerine riayet
etmemek ve Pazar günleri ise her türlü inşaat faaliyetlerinin yasak olması halinde faaliyet
göstermek.
2- Meskûn mahal içinde; Umuma Açık, Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerleri için Belediye
Encümenince belirtilmiş olan işyerinin açılış ve kapanış saatlerine uygun olarak faaliyet
göstermemek.
3- Belediyeye ait çeşmelere, parklara, banklara, yeşil alanlara, spor alanlarına,
ağaçlara, fidanlara; hayvan bağlamak, çivi çakmak, yazı yazmak, afiş yapıştırmak, resim
çizmek veya tahrip etmek.
4- Yol, kaldırım, meydan, trafiğe kapalı alan, üst-alt geçit ve köprü gibi umuma açık
yerlerin ortak kullanım alanlarını işgal etmek.
5- Gerekli sağlık taramaları yapılmamış Ev ve Süs Hayvanları ile ilgili Yönetmelikte
tanımlanan ev ve süs hayvanlarını ve her türlü yabani hayvanı evde veya bahçede beslemek.
Bu hayvanları tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya sahibinin elinde olsa bile etrafa zarar
verecek şekilde gezdirmek ve başıboş bırakmak gerekli önemleri almamak.
6- Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak (çığırtkanlık yapmak),
klakson çakmak, şehir içerisinde izin almaksızın çalgı, ramazan davulu çalmak, durarak veya
gezerek cihazsız veya ses yükseltici cihazlarla satıcılık ve ilan-reklâm yapmak.
7- Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin sağlığını ve
huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak.
8- Yeşil alanlarda ve orman içinde ağaç kesmek, çöp bırakmak, ateş yakmak ve
hayvan otlatmak.

Madde 6- İmar İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- İnşaatların görünür alanlarına tanıtıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde
gerekli bilgileri bulundurmamak.
2- Binaların tamamını veya kör cephe dâhil herhangi bir cephesini kısmen veya
tamamen sıvasız ve boyasız bırakmak.
3- Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa ve komşu yan parsellere tecavüz
edecek şekilde baca çıkarmak.
4- Meskun mahal içinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları beslemek için ağıl ve ahır
yapmak, şehir içinde bulunan ev ve apartmanların bahçelerinde veya farklı yerlerinde çevreyi
rahatsız edecek şekilde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak.
5- İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde
oturulamayacak kadar harabe yapılar için sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin
alınmaması.
6- Meydan, yol ve yaya kaldırımlarında; her türlü tamirat ve hafriyatta, gerekli
emniyet tedbirlerinin alınmaması ve gerekli levha ve işaretlerinin konulmaması.
7- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, alt yapı inşaat ve
benzeri çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç
kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerlerini kapatmamak, etrafına gerekli emniyet tedbirlerini
almamak.
8- Mesken ve işyerleri önüne proje dışı ilave sundurma ve benzerlerini yapmak.
9- Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde, mülkiyet sınırı dışına taşarak, merdiven
veya kademeli girişler yapmak.
10- Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılan klimaların sularını ve balkon
korkulukları ile pencere dışına konulan saksıların sularını açığa akıtmak.
11- Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü
sanayi sularının, akıntı ve sızıntısını önlemeye yönelik tedbirleri almamak.
12- Cadde, sokak ve kaldırımlara izin almadan, izin alınsa bile gerekli güvenlik
tedbirlerini almadan kömür, kum, çakıl, inşaat malzemeleri vb. malzeme dökmek ve
bekletmek.
13- Bina yıkımlarında gerekli güvenlik önlemlerini almamak.
14- Boş arsa ve arazi içinde çadır, baraka veya buna benzer şeyler yapmak. (Arsa ve
arazideki olumsuzluklar arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği takdirde Belediye
tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir.)
15- Belediyeye ait taşınmazların üzerinde malzeme biriktirmek veya bu alanları işgal
etmek.
Madde 7- Temizlik, Sağlık Ve Çevre İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- Meskûn mahal içinde hayvansal atık depolamak, etrafı kirletecek, kötü koku
yayacak malzemeleri vs. ve tarla ürünlerini yola sermek, dökmek, kurutmak.
2- Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma, tamiri, taşınması sırasında etrafı
kirletmek veya tahrip etmek.
3- Özel olarak imha edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak.
(Cam bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne
evsel atık, diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi)
4- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkamak veya kötü koku
yayan maddeler ve evsel atık atmak veya dökmek. (yağ vb.)
5- Kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal veya kanal
bağlantısı yapmak.
6- Binaların çatı suları ile varsa bahçe ve bina altındaki yeraltı (drenaj) sularının
giderlerini kanalizasyon şebekesine bağlamak.

7- İşyerleri ve işletmeler tarafından kanal bağlantı izin belgeleri (Evsel Atık su
Bağlantı izin Belgesi, Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi) alınmadan kanalizasyon şebekesine
bağlantı yapmak.
8- Özel olarak çalışan tüm vidanjörlerin Merkezi Atık su Arıtma Tesisi dışında kanala
herhangi bir noktadan döküm yapması.
9- İzinsiz olarak tüm yapıların, binaların yeraltı, yer üstü geçitlerin, eğitim ve öğretim
kurumlarının ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde, sokakları,
tretuarları, kent mobilyalarını, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve
kirletmek.
10- Şehir içinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kağıt vb.
şeyleri izinsiz toplamak veya depolamak.
11- Sokak, cadde, bulvar, meydan, trafiğe kapalı alan vb. yerlerde araç, halı, paspas
vb. gibi şeyleri yıkamak.
12- Mesken, balkon ve işyerleri temizlenirken kirli, çamurlu, atık sularını kaldırımlara
ve yola akıtmak.
13- Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya,
bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına; çöp kağıt, yemek atıkları, bulaşık suyu
ve benzeri şeyleri atmak.
14- Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeleri taşıyan kamyonlardan bu
maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine imkan vermek, yükün etrafa
savrulmasına ve uçmasına engel olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.
15- Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutma motor, fan, klima vb. cihazların,
konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımı yaptırmamak.
16- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek ve tiksindirecek, çöp sakatat
ve malzemeyi açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkları yerlere dökmek veya
dökülmesine sebep olmak.
17- Özel piknik alanı olarak ayrılmayan parklarda ve banklarda yiyecek yemek, içki
içmek, mangal yapmak ve bu alanlarda yatmak.
18- Park, bahçe, yol, kaldırım gibi kamuya ait ortak kullanım alanlarına çerez
kabukları, izmarit ve sakız ile her türlü çöpü atarak çevrenin kirletilmesine sebep olmak.
19- Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta
bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak, gömmek veya çevre kirliliği yaratmak.
20- Temizlik aracı geliş saatine kadar çöpleri sızdırmaz plastik çöp konteynırı içinde
muhafaza etmemek ve çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak.
21- Umumi çeşmelerden motorlu araçlar ve bunlara bağlı ekipmanlarla veya hortumla
herhangi bir amaçla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, bu yerlerde her çeşit eşya ve
hayvan yıkamak.
22- Her türlü moloz hafriyat ve katı atığı geri dönüşüm tesisleri, katı atık tesisleri veya
belediye ve kamu kurumlarınca belirlenen döküm sahaları dışındaki alanlara dökmek.
23- Belediyeden gerekli izinleri almaksızın yol, kaldırım ve meydanlarda kazı
yapmak.
24- Boş arsalardaki yabani ot ve malzemelerle ilgili yangına karşı gerekli önlemleri
almamak, kurumuş yabani otların temizliğini yapmamak. (yapılmadığı takdirde arsa belediye
tarafından temizlenir ve temizleme masrafı arsa sahibinden alınır.)
25- Boş arsa, arazi ve kamuya ait alanlara izinsiz hurda araç, gereç ve inşaat
malzemeleri koymak ve depolamak.
26- Her ne amaçla olursa olsun yerleri kirletmek.
27- Çöp konteynırlarına sönmemiş soba külü, sigara vb. yanıcı maddeleri atmak.
28-Piknik alanlarında mangal yakılmasına izin verilen yerlerde mangal ateşini
söndürmeden terk etmek.

Madde 8- Trafik İle İlgili Emir Ve Yasaklar

1- Ticari taksilerin yolcu almak üzere durak harici bölgelerde park etmesi,
2- Kaldırımlara, yaya geçitlerine, otobüs, minibüs duraklarına, engelli park yerlerine
ve engelli rampalarının önüne araç park etmek.
3- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek
amacıyla yollara ve kaldırımlara reklâm tabelası koymak, zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler
koymak ya da herhangi bir maksatla fiziki engel oluşturmak.
4- Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yetkili birimlerce kendisine
tahsis edilmiş duraklar haricinde indirme ve bindirme yapmak, bekleme yapmak veya park
etmek.
5- İşyerlerinin önlerine, kaldırım veya yola yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak
şekilde, lazer ve ışıldak vb. ekipmanları koymak.
6- İzin verilen alanlar dışında şehirlerarası ve il içi çalışan toplu ulaşım araçları
tarafından terminal haricinde yolcu indirmek veya yolcu almak.
7- Toplu taşıma araçları ile ilgili olarak karar organlarınca, ilgili kurullarca tayin ve
tespit edilen güzergâhların dışına çıkarak taşımacılık yapmak.
8- İtfaiyeye ait yangın muslukları ve belediye araçlarının su aldığı depoları
engelleyecek şekilde araç park etmek.
9- Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçlar ile
meskûn mahallerde, sokak aralarında veya halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli
bekleme yapmak veya park etmek.
10- Belediye çalışma alanına aracını park etmek veya çalışma alanında bulunan
güvenlik önemlerine zarar vermek.
11- Pazaryerlerinde tezgâh arkasına ve sabit pazarının dış kısmındaki yollara araçlarını
gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemek.
12- Her türlü hayvanla çekilen arabaların torba takmadan trafiğe çıkmaları yasaktır.
13- Belediye sınırları içerisinde belediyenin kurduğu veya kurdurduğu toplu ulaşım
sistemine dâhil araçlardan üniformalı veya sivil kıyafetli zabıta personelleri kimlik kartını
göstermek suretiyle ücretsiz olarak yararlanacaktır.
14- Gazilik kimliğini gösterdiği halde toplu taşıma araçlarından ücretsiz
yararlandırmamak.
15- Belirli ve özel günlerde araçlara bayrak takılmaması.
16-Araç sürücülerinin, denetim görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen
belgeleri ve evrakları göstermemeleri.
17- Belirlenen saatler dışında, yükleme, taşıma ve boşaltma yapmak, bu çalışmalarını
trafik akışına engel olacak, halkı rahatsız edecek ve çevreye zarar verecek şekilde yapmak,
işlem bittikten sonra çevreyi temiz bırakmamak.
18- Trafiğe kapalı bölgelere belirlenen saatler dışında motosiklet, fayton, at arabası,
araç ve ağır vasıtalar ile girmek veya park etmek.
19- Trafiğe kapalı alanlara giriş ve çıkışların yapıldığı yerlerdeki elektronik ve
mekanik bariyerleri izinsiz açmak, etrafına çivi ve benzeri cisimleri sıkıştırarak çalışmasını
engellemek.
20- Trafiğe kapalı alanlara ve kaldırımlara yayaların geliş geçişini engelleyecek
şekilde malzeme çıkarmak, masa, sandalye koyarak yolu kapatmak, her türlü el arabasıyla
seyyar olarak satış yapmak.
21- Şehir içinde yolcu taşıyan minibüs, halk otobüsü ve toplu ulaşım sistemine dahil
araçların belediyemizden hat ruhsatı almadan faaliyet göstermeleri.
22- Trafiğe kapalı alanların giriş ve çıkış yerlerine motorlu motorsuz araç park etmek.

Madde 9- Pazar Yerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar

1- Belediye tarafından pazaryeri olarak belirlenmiş alanların dışında tezgâh açmak.
2- Pazarcı esnafı tarafından Belediye Zabıta Memurluğunca yapılacak denetimlerde
sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini vb. belgeleri ibraz etmemek.
3- Tahsisli alanlarda tahsisli yerin estetik görümünü bozacak şekilde çadır ipi
bağlamak, direk dikmek, demir çakmak, ateş yakmak, açık pazarlarda müstakil bina dükkan
ve kamu kuruluşu binalarına çadır ipi bağlamak, kişi ve kurumları rahatsız etmek.
4- Pazaryerlerinde Hal Kanununa aykırı olarak toptan mal satmak.
5- Esnafın tezgâh düzenlemesinde komşu esnafın satış yapmasını engelleyecek şekilde
malını (taşkın şeklinde) sergilemek, tezgâhını ileri çıkararak komşu tezgâhının önünü
kapatmak ve halkın geliş geçmişini engellemek.
6- Tahsisli alanı ve çevresini temiz tutmamak, hususi çöp kabı veya poşeti
bulundurmamak.
7- Pazarcı esnafı tarafından pazarda genel ahlak kurallarına uygun düşmeyen tarzda
hakaret, söz ve davranışta bulunmak.
8- Pazar yerlerinde kanatlı hayvan satışı yapmak.
9- Tarihi geçmiş, çürümüş, bozulmuş veya sağlığa aykırı gıda maddesi satışı yapmak.
10- Pazaryerlerine giriş - çıkış saatlerine riayet etmemek.
11- Tezgâhındaki ürünlere birim satış fiyatını belirten etiket koymamak, müşteriyi
aldatıcı şekilde ifadeler yazmak. (yarım kilo fiyatı belirtmek gibi)
12- Pazar yerlerinde çevreyi ve halkı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle satış
yapmak.
13- Pazar yerinde uygunsuz kıyafetle satış yapmak (atletli veya yarı çıplak gibi.)
14- Kavun, Karpuz vb. sezonluk ürünlerin Pazar harici cadde üzerinde, yaya
kaldırımında, traktör römorku vb. araçlar önünde tezgah açarak satışını yapmak.
15- Bozuk, kırık, ayarsız ve damgasız terazileri kullanmak.
16- Pazaryerindeki tezgâh sahiplerinin ve çalışanlarının belediye veya ilgili oda
tarafından belirlenen yaka kartlarını takmaması ve iş önlüklerini giymemesi
17- Pazaryeri dükkanları içerisinde araç bırakmak.
Madde 10- İşyerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak.
2- İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış,
yangın söndürme cihazı bulundurmamak.
3- İşyerinin iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamulleri için bağlı bulunduğu meslek
odalarının kanun ve yönetmeliklerine uygun düzenlediği tasdikli fiyat tarifesi bulundurmaları
müşterinin kolaylıkla görebileceği bir yere asmaları zorunludur.
4- İşyerinde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddesi satmak.
5- Umuma Mahsus işyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen alanının
dışında açıkta alkol satışı yapmak.
6- Sıhhi Müessese ve Gayri Sıhhi Müesseselerin içinde açıkta alkol satışı yapmak ve
yer temin etmek.
7- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında
aykırı işleri yapmak.
8- İşyerlerinin; fiziki durumlarını, işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra
değiştirmek.
9- Satışta kullanılan ölçü ve tartı aletlerini, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde
damgalattırmamak.
10- Açıkta ekmek taşımak, işyerlerinin dışında açıkta ekmek bulundurmak veya
satmak.
11- İşyerinde çalışanların, iş kollarına göre belirlenmiş iş elbiselerini giymemeleri ve
temiz tutmamaları.

12- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli
tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı
bulundurmamak.
13- İşyerinin ruhsatını, vergi levhasını, ustalık belgesi ve mesül müdür belgelerini
görünür yere asmamak.
14- Gramaja tabi gıda maddelerini (ekmek, pide, simit vb.) noksan gramajlı olarak
imal etmek ve satmak. (Noksan gramajlı ürünler Zabıta Memurluğunca müsadere altına
alınarak; makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.)
15- Et ve Balıkların satışı hazırlandığı kısımlarını şeffaf ve müşteriler tarafından
görülecek şekilde düzenlememek, kırmızı ve beyaz etleri camekânla ayırmamak.
16- Gıda ile ilgili işyerlerini zararlı canlılar ile toz ve duman gibi çevresel kirleticilerin
girmesini önleyecek biçimde tesis etmemek veya bu şekilde muhafaza etmemek.
17- İşyerlerinin ön kısımlarına koyulan masa, sandalye ve şemsiyelerin belediyece
belirlenmiş alanların dışına taşacak şekilde koymak ve yine belirlenen renk haricinde farklı
renklerde ve ebatlarda masa , sandalye ve şemsiye koymak.
18- İşyerinde çalışanlara ait sağlık karnelerini ibraz etmemek.
19- İşyerlerinde, semt pazarlarında doğada kolayca çözünebilen kese kağıdı, kumaş
torba vb. kullanmamak.
Madde 11- İlan Ve Reklam İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan alanlarındaki reklam tanıtımı unsurları
(totem vb.) için Lalapaşa Belediyesinden izin almadan uygulama yapmak.
2- Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı
stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak.
3- Fuar alanı, park, meydan, yol, cadde ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden
gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.
4- Belediyece belirlenmiş yerler dışında (duraklara, elektrik direklerine, duvarlara,
vb.) her türlü reklâm bezleri, afiş ve benzerlerini asmak ve yapıştırmak.
5- Belediye sınırları içerisinde işyeri levhalarını caddeye dik koymak ve diğer
işyerlerinin önünü kapatacak şekilde ilan ve reklâm yapmak.
6- İşyerlerine ait seyyar tabela ve yelken şeklindeki ilan ve reklâmları belediyeye ait
cadde ve kaldırımlara çıkarmak.
Madde 12- Diğer Emir Ve Yasaklar
1- Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak
tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını
bozmak, kırmak, düşürmek ve yerlerini değiştirmek.
2- Belediyeden izin almaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarın
üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının
yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.
3- Hayvanları dövmek, eziyet etmek ve aşırı derecede yük yükleyerek hayvanlarla yük
taşımacılığı yapmak.
4- Belediyeden müsaade almadan, menşe şahadetnamesi ve hayvan sağlık raporu ibraz
etmeden her türlü büyük ve küçükbaş hayvanlar ile sirk ve benzeri mütefferik hayvanların
kente girmesi yasaktır.
5- Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliği ve
insanlara verebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
6- Eğlence mekanları haricindeki yerlerde ve açık alanlarda belediyeden izin almadan
herhangi bir eğlence, şenlik, panayır vb. organizasyon düzenlemek.
7- Mezarlıklarda her ne şekilde olursa olsun, ziyaretçilerin huzurunu bozmak ve
mezarlıklara zarar vermek, kabirlere karşı saygısız davranışlarda bulunmak.

8- Güneş battıktan sonra izinsiz olarak her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara
girmek.
9- Mezarlıkta sahte hocalık yapmak ve ücret karşılığı Kuran-ı Kerim okumak yasaktır.
10- Belediyeden izin almadan mezarlık içinde buğday, toprak, çiçek vs. satışı yapmak
ve ücret karşılığı mezar üzerlerinde düzenleme yapmak.
11- Mezarlıklarda cenaze töreni esnasında cenaze yakınlarını rahatsız edecek
davranışlarda bulunmak.
12- Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak,
bozmak, tahrip etmek ve asfalt vasfını bozmak. (Yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil
edilir.)
13- Park ve bahçelerdeki her türlü eşya, spor aleti, oyuncak ve benzeri malzemeleri
bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak ve yazı yazmak.
14- Şehir içerisindeki belediyeye ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambalarını,
trafik işaret ve sokak levhalarını, belediye ses yayın cihazlarını, otobüs durak ve tabelalarını,
çöp kutularını vb. kamu mallarını kırmak, bozmak ve yerlerini değiştirmek. (Yapılan hasar
ayrıca tespit edilip hesaplandıktan sonra tahsil edilir.)
15- Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal
maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden
fazla madde bulundurmak.
16- Cadde, sokak, meydan, işyeri ve inşaat alanlarında her ne suretle olursa olsun katı
(lastik, kağıt, naylon vb.) veya sıvı (gaz, benzin vb.) yakıtlar yakmak.
17- Ekmek ve ekmek çeşitlerini; fırın, market, bakkal vb. yerlerde kapalı
camekânlarda ve dolaplarda satışını yapmamak, seyyar olarak sokak ve caddelerde ekmek ve
ekmek çeşitlerinin satışını yapmak.
18- Şehir dâhilinde tüm binaların ısıtılmasında; yetkili kurumlarca belirlenen türde
yakıt kullanılmaması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılmaması, bu konuda alınacak
kurum kararlarına uyulmaması.
19- Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak hasır, çuval,
bez vb. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak.
20- Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlık
Makamı tarafından alınan kararlar, emir ve yasaklar ile çıkarılan yönetmeliklere uymamak.
21- İçme suyu kaynaklarına zarar verecek şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak,
sulamak, her türlü çöp vb. malzemeleri atmak.
22- Tarihi eserlerin duvarlarına yazı yazmak, tarihi yerleri ziyarete gelenlerin
huzurunu bozacak şekilde satıcılık yapmak, tarihi yerlerin giriş ve çıkışını işgal etmek.
23- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında işyerlerini tören esnasında kapatmamak ve
işyerine bayrak asmamak.
Madde 13- Seyyar Balıkçılar İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- İlçemiz dahilinde seyyar balık satışı ancak suyun ve kanın sokağa akmaması
için icap eden tertibatı olan kaplarla yapılır. Seyyar balıkçılar, balık vs.lerini
beraberinde bulunduracaklardır. Ağzı
kapalı ve madeni kaplarla
saklayacaklardır.
2- İlçemiz Cumhuriyet Caddesi üzerinde satış yapmak yasaktır.

Madde 14- Sakatat Satan İşyerleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- Sakatat satılacak dükkanlarda zeminin ve duvarlarının su geçirmez maddelerden
olması ve yerde lağıma bağlı, sifonlu, ızgaralı bir delik bulunması kasap dükkanlarında
olduğu gibi temizliğe dikkat edilmesi ve akarsu bulundurulması şarttır. Sakatatın soğuk hava
depolarında veya tel kafesler içinde satışa arzı mecburidir. Üflenerek şişirilmiş akciğerlerin
satılması ve temizlenmemiş sakatatın nakil ve satılması yasaktır. Sakatat temizlenip
getirilecektir.
Madde 15- Kahvehane Ve Çay Ocakları İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- Bu dükkanlar ve zeminleri parke veya muşamba döşenmiş tahta veya karosimon,
mozaik gibi bir madde ile döşeli olacak ve kargir zeminin münasip bir yerinde bir ucu lağıma
bağlı sifonlu ve ızgaralı bir delik bulunacaktır.
2- Masalar ,sandalyeler ,kanepeler daima bir temizlik içinde bulunacak ve masaların
üzerleri mermer, cam, mozaik veya örtülerle örtülmüş olacaktır.
3- Kahve ,çay pişirilen yerlerin zemini ve 1,5 metreye kadar duvarları her vakit
yıkanabilecek su geçmez bir maddeden yapılmış bulunacak ve tezgahın üzerinde mermer veya
mozaik kaplı olacaktır.
4-Yıkanmış fincan, bardak vs. kaplar veya her tarafı kapalı camekanlarla veya temiz
raflara hususi mesnetmleri takılarak ağızları yere dokundurulacaktır.
5- Çatlak, kırık, fincan, bardak, tabak kullanılması yasaktır.
6- Bu dükkanların içinde berber bulundurmak yasaktır.
7- Buralarda ayakkabı boyatmaya müsaade etmek yasaktır.
8-Kahveciler ve çalışanlar beyaz ve temiz gömlek giyeceklerdir. Eller temiz ve
tırnaklar kesilmiş olacaktır.18 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır.
9- Tombala çekilmesine ve diğer kumar oyunlarına müsaade etmek yasaktır.
Madde 16- Berber Dükkanları İle İlgili Emir Ve Yasaklar
1- Berber dükkanları diğer maksatlarla kullanılan yerlerle doğrudan doğruya alakalı
olmayan binalarda tesis edilecektir.
2- Dükkanların zemini su geçirmez madde ile döşeli olacaktır. Ahşap olanların ki
muşambalanacaktır. Duvarları 1,5 metre yüksekliğe kadar ya aynı şekilde döşeli ve ya yağlı
boya ile boyalı bulunacaktır.
3-Bu dükkanların sokağa bakan kısımları camekanlı olacak ve bu camekanların alt
kısmı içerisi dışarıdan görülmeyecek surette camları buzlandırılacak veya perdelenecektir.
4-Masaların üzeri mermer, mozaik, çini gibi münasip bir madde ile döşenmiş
olacaktır. Koltuklar, kanepeler her vakit kolayca temizlenebilecek surette marokenle veya
benzerlerinden biri ile döşeli bulunacaktır.
5- Dükkanda şehir suyu ve şehir suyu olmayan yerlerde temiz olduğu sağlık heyetince
tasdik edilen sularla doldurulmuş depolara bağlı akarsu bulunacaktır. Saç ,sakal kırıntıları ile
her türlü süprüntüler ağzı daima kapalı madeni ve temiz kapta toplanacaktır.
6- Berber dükkanlarında başka bir sanatla veya lavanta, kolonya, pudra gibi tuvalete
ait eşyadan başka bir şey satmak ve başka işlerin görüldüğü dükkanlarda berberlik yapmak
yasaktır.
7-Berberler çalışırken uzun beyaz bir önlük giyecekler ve her çalışmadan evvel ve
sonra ellerini sabunlu sularla yıkayacaklardır. Gerek şahsi temizliklerini ve gerek dükkan
içindeki her şeyin temizliğine dikkat edeceklerdir.
8- Havlular her defa kullanıldıktan sonra kaynatılıp, yıkanıp, ütülenmeden tekrar
kullanılmayacaktır.
9- Kullanılan alet ve tertibatın dezenfekte etmek için sterilizasyon cihazı
bulunduracaklardır.

Madde 17- Düğün Salonu İle ilgili Emir ve Yasaklar
1- Düğün salonu içerisine alkol sokmak ve salon içerisinde alkol almak yasaktır.
2- Düğün salonu giriş kapısına seyyar satıcıların tezgah açması (Kokoreç-MısırcıOyuncakçı vb.) yasaktır. Seyyar satıcılar Pazar yeri dükkanları içerisinde zabıta
memuru tarafından gösterilen yere tezgah açacaktır.
Madde 18- Cezai Hükümler
1- Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının
denetimini Belediye Zabıtası yapar.
2- Bu yönetmelikte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16 ve 17’inci maddelerde yer alan,
161 adet emir ve yasağı içeren fiilleri işleyenlere 1608 sayılı Kanunun 5725 sayılı Kanunla
Değişik 1’inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’inci maddesi (Emre Aykırı
Davranış) uygulanır.
3- Belediye Encümeni Kararı ile verilen idari para cezası veya cezalarına rağmen,
emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla
Değişik 1’inci maddesine göre, ‘yasaklanan faaliyetin menine karar verilir’ amir hükmünden
hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine
getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olmayacağından; Belediye
Encümeni Kararıyla ve süresini de Belediye Encümeninin belirleyeceği işyeri kapatma
(ticaret ve sanattan men) cezası verilir.
4- Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını
başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı Kanunun, 5728
sayılı Kanunla Değişik 1’inci maddesine göre, Belediye Encümeni kararıyla İdari para cezası
uygulanır ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir.
5- Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, Encümen kararıyla, 6183
sayılı Kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Kanunun 5728 sayılı
Kanunla Değişik 1. maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yükümlülük
Madde 19- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre belediye sınırları içinde
oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlarına dayanan kararlarına,
emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 20- Belediye Meclisin 03.02.2000 tarih ve 2000/7 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan
emir ve yasaklar bu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 21- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326
Sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 Sayılı Kanunun yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem
yapılır.

Yürürlülük
Madde 22- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabulünden sonra belediyenin
internet sitesinde ve basın- yayın organlarında yayınlanması ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Lalapaşa Belediye Başkanı yürütür.

Bülent ŞAHİNŞAH
Belediye Başkanı

Cüneyt ACAR
Meclis Katibi

Mehmet KARAAĞAÇ
Meclis Katibi

