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Amaç
MADDE 1- Bu yönetmelik 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15.
maddesinin (b) bendi gereğince belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını belirli
kurallar çerçevesinde karşılamak, toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve çevre ile ekonomik
düzeni korumak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, Bilecik Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanı
içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm belediye birimleri belediyenin ruhsatına
tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları ile herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın
hizmet gören kişileri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- Bu Yönetmelikte belirtilen;
a-)Belediye
: Bilecik Belediye Başkanlığını,
b-)Belediye Başkanı
: Bilecik Belediye Başkanını,
c-)Encümen
: Bilecik Belediye Encümenini,
d-)Görevli Personel
: Zabıta Memuru, Zabıta Komiseri, Zabıta Amiri, Zabıta Müdürünü,
e-)Görev ve Yetki Alanı: Bilecik Belediyesi, Belediye ve mücavir alan sınırlarını ifade eder.
f-)Ödeme Yeri
: Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü
Hukuki Dayanak
MADDE 4- Bu yönetmelik 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin ( b) bendi, 09/05/1985 tarihli ve 18749 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu, 06/05/1930 tarihli ve 1489 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11/08/1983 tarihli ve 18132 sayılı
Resmiş Gazete' de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu, 08/03/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 15/05/1930 tarih ve
1608 sayılı umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486
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numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil kanun, 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 22/01/1924 tarihli ve 54 sayılı Resmi Gazete'
de 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 14/07/1934 tarihli ve 2751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hk. Kanun,
10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik ve
11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer
mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Uygulamaya İlişkin Hususlar
MADDE 5- Bu yönetmelikte belirtilen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;
(1) Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,
(2)Yazılı ya da sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında, memur tarafından kural
ihlalinin görülmesi veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,
(3)Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile
birlikte) kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde, belediye zabıtaları tarafından cezai müeyyide
uygulanır. Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir;
a) Kişi hakkında Tespit Tutanağı tanzim edilir. Her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine
verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina eder ise 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.
b) Tespit Tutanakları mahallinde tanzim edilir.
c) Tespit Tutanakları 1608 Sayılı Yasanın 1. maddesi gereğince gerekli kararın alınması için
Başkanlık Onayı ile Belediye Encümenine gönderilir.
d) Belediye Encümeni tarafından verilen karar ilgilisine tebliğ edilir. Tebligat imkansızlığı
veya tebellüğden imtina edilmesi halinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine istinaden işlem
yapılır.
e) İş yeri ilgilisine veya şahsa para cezası verilmiş ise; ceza kararı ilgiliye tebliğ edildikten
sonra para cezasının tahsil edilmesi için kararla birlikte tebliğ tutanağı Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne
gönderilir.
(4) Alınan kararlarda faaliyetten men kararı verilmesi halinde kararın infazı esnasında
aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
b) Gıda maddelerinin bozulmasını önleyecek tedbirler aldırılır.
c) Pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilir.
d) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
e) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi, saati belirtilir ve imzalanır.
f) İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilir.
g) Mühürlendiği halde ilgilisi tarafından mührü fek etmek sureti ile çalışan ve en az üç defa
mühür fekki yapılan iş yerinin; doğal gazının, elektrik ve suyunun kesilmesi için ilgili kurumlara
müracaat yapılır.
Çeşitli Hükümler
MADDE 6- İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş, 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli
derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler
uygulanmaz. Ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin işlediği
suçlardan kaynaklanan müeyyide işyeri ilgilisine uygulanır.
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MADDE 7- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde özel mevzuatta yer alan hükümler
aynen uygulanır.
MADDE 8- Bu yönetmelik hükümlerinden özel mevzuat hükümlerine aykırılık görülenler
uygulanmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Şehrin huzur - sükûn- nizam – intizam – sağlık ve emniyet ile ilgili emir ve yasaklar
MADDE 9- (1) Belediyeye ait park ve bahçelerde, umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş
merkezlerinde, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere
tükürmek, sümkürmek, buralara izmarit, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü
kirletici maddeleri atmak, halkı tiksindirecek ve sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak
yasaktır. Umuma açık eğlence yerlerine, alışveriş merkezlerine, cadde, sokak, yol, meydan, genel
taşıt araçları ve toplu taşıma araçlarına ve kamuya açık diğer yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici
kıyafetle girmek yasaktır.
(2) Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek,
iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek yasaktır.
(3) Kamu mallarına zarar vermek veya bunları amacı dışında veya izinsiz kullanmak yasaktır.
Meydan, yol ve tretuvarlarda belediyeden izin almadan değişiklik, tamirat, tahribat yapmak yasaktır.
(4) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konutların balkon ve çatıları ile cadde, sokak,
meydan (park-bahçe, yeşil alan, boş alanlar), yol ve kaldırımlarda ateş, mangal, lastik vb. her türlü
ateş yakmak yasaktır.
(5) Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla
meşgul etmek yasaktır.
(6) Araçların park yapmasını önlemek için kaldırım ve yollara duba, demir, zincir vb. gibi
malzemelerle buraları kullanıma kapatmak yasaktır.
(7) Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, kalorifer tesisatı bulunan apartman dairelerinde ve
işyerlerinde kış mevsiminin başlaması ya da mevsimin icabına göre Belediye veya Valilik tarafından
izin verilen tarihler dışında bina kaloriferlerinin yakılması yasaktır. Ayrıca kullandıkları kömürlerin
kanunda belirtilen standartlarda olması gerekir.
(8) Sağlık merkezleri ve diğer işyerlerinde kullanılan tıbbi atıkların kendilerine tahsis edilen
yerler dışına atılması yasaktır.
(9) Radyo, TV, müzik seti ve her türlü müzik aletlerinin, kamuya açık alanlarda halkı rahatsız
edecek şekilde kullanılması yasaktır.
(10) İlimiz genelinde kaldırım ve yollarda halkı rahatsız edecek veya çevreyi kirletecek
şekilde konserve, marmelat, reçel, salça ve benzeri kaynatma işlemleri yapılması yasaktır.
(11) Ana arterlerde ve ara sokaklarda Belediyenin kamu yararına çalışmalarında veya
yüklenici firma tarafından çalışma yapılan alanlara ticari, sivil, resmi araçların girmesi yasaktır.
(12) Mahalle aralarında hurdacılık yapmak, ev bahçesine veya çevresine hurda malzemesi
koyarak görüntü kirliliğine neden olmak yasaktır.
(13) Seyyar satıcılık yapmak ve kapıdan satış yapmak yasaktır. İzinsiz yardım toplamak
amacıyla kozmetik ürünler vb. malzemelerin Belediyemizden izin almadan satışı ve tanıtımı yasaktır.
(14) Bacalarına Baca Filtre Sistemini takmayarak, etrafa kurum ve is saçarak çevreyi rahatsız
etmek yasaktır.
(15) Umuma ait çeşme, sebil ve havuzlara girmek, kirletmek, buralarda eşya, motorlu
motorsuz araç ve hayvan yıkamak ve hayvanları sulamak yasaktır.
(16) Yollara ve kaldırımlara paspas atmak değişik renklerde boyamak yasaktır.
(17) Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri
almadan çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya konulması yasaktır.
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(18) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpler atılması
yasaktır.
(19) Karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve
tehlike arz eden karlar ve buz sarkıtları bina ve işyeri sahibi tarafından temizlenecektir.
(20) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını,
çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçları bozmak, kırmak veya
yerlerini değiştirmek yasaktır.
(21) Gıda maddeleri satan işyerlerinin etiketsiz ve tarihi geçmiş maddeleri satmaları yasaktır.
Etiketsiz ve tarihi geçmiş mallara el konularak imha edilir.
(22) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ruhsatlı işyerleri ve belediyece izin verilmiş
yerler dışında her türlü hayvan satışı yasaktır.
(23) İnşaatlarda işgaliye ödenen ve emniyet tedbirleri olarak tahta veya perde ile çevrili kısım
haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve
tahrip etmek yasaktır.
(24) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin
saatleri ve kapsamı; yetkili organ ve kurullarca belirlenen kurallara riayet edilir.
(25) İnşaat alanının girişine herkesin görüp okuyabileceği şekilde, en az 50 x 70 cm
ebatlarında Belediyenin belirlemiş olduğu renk ve standartlarda inşaatın mal sahibi ile sorumlu Yapı
Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini gösteren bilgileri
bulunduran levha asılması zorunludur.
(26) İnşaatlarda çalışma esnasında çıkan hafriyatın taşınırken, yollara dökülmesi veya
araçların tekerleklerindeki çamurlardan dolayı yolların kirletilmesi yasaktır.
(27) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini
almadan çalışma yapmak yasaktır.
(28) Şehir içindeki arsaların etrafı çevrilerek temiz tutulması sahipleri tarafından
sağlanacaktır.
(29) İlimiz genelinde inşaat yıkımları esnasında çevreye rahatsızlık verilmemesi için gerekli
önlemler alınacaktır.
(30) Hazır beton taşıyan araçların hazne içindeki harç (Beton) kalıntılarının gelişi güzel
alanlara boşaltılması yasaktır.
(31) Firmalar, hazır beton taşıyan araçlarının gideceği inşaatı ve tahminen işgal edeceği alanı
en az bir gün önceden bildirmesi ve işgal harcını ödeyerek gerekli izni alması zorunludur.
(32) İnşaat alanında inşaat tedbiri olarak tahta veya saçtan çevrilecek inşaatın iç ve dış sıvası
yapılırken Araçların ve Yayaların üzerine gelmemesi için perde çekilecektir.
(33) İnşaat alanında bulunan güvenlik tedbiri için alınan levhalara izin alınmadan reklam
yazılması yasaktır. ( İnşaat çevresinde demirden, saçtan ve bezden yapılmış daimi ve seyyar reklam
panoları dahil asılmayacak, bırakılmayacaktır. )
(34) Belediye ve Mücavir alanlarda eski ve yeni yapılarda tehlike arz eden tuğla, kiremit,
saksı, cam kırılması vb. malzemelerin yaya ve araçlara zarar vermemesi için gerekli önlem alınması
zorunludur.
(35) Dükkân ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine yayaların ve araçların gelip geçişini
engelleyecek şekilde perde, saçak, siper veya tente yapılması yasaktır.
(36) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak, kötü koku yayacak
maddeler atılması ve dökülmesi yasaktır.
(37) Su, Elektrik, Doğalgaz, Telefon, Kanalizasyon bağlantısı vb. nedenlerle Yol ve
Kaldırımlarda Belediyemizden izinsiz kazı yapılması yasaktır. İzinli veya izinsiz yapılan kazı sonucu
Belediye tarafından yapılan bakım-onarım masrafları ayrıca ilgilisinden tahsil edilecektir.
(38) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre serilmesi veya dökülmesi
yasaktır.
(39) Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerin, camilerin, okul ve eğitim kurumları
ile her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını tebeşir, yağlı boya, katran, vs. ile karalanması ve
zarar verilmesi yasaktır.
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(40) Cadde ve kaldırımlar üzerinde araç ve her türlü malzeme yıkanması yasaktır.
(41) Belediyece belirlenen çöp tenekelerine, çöp kapsamına girmeyen maddelerin atılması
yasaktır.
Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:
a) Mutfak ve yemek artıkları,
b) Bilumum konserve yağ tenekeleri, cam şişeleri ve parçaları, plastik kutu, kova, v.b.
c) Elektrik süpürgesi artıkları, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçaları,
d) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri,
e) Daimi ve geçici pazar yerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri,
(42) Çöp ve süprüntü kapsamı içine girmeyen bilumum atıklar ile malzeme ve imalat
atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha
sahalarına taşımakla yükümlüdür.
(43) Her hangi bir yangına sebebiyet vermemek için çöp konteynırlarına sıcak kül ve yanıcı
madde atmak yasaktır.
(44) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her
türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısı gibi sebeplerle çevreye zarar vermesi yasaktır.
(45) Binaların yağmur suyu borularını tabana kadar indirilerek, varsa yağmur suyu kanalına
bağlanacaktır.
(46) Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip
geçenlerin üstlerinin kirletilmesi yasaktır.
(47) Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklamak ve barınmak yasaktır.
(48) Belediyenin park bahçelerinde, spor tesislerinde ve pazar yerlerinde Araçların park
edilmesi hususunda Belediyece belirlenen kurallara riayet edilecektir. Aksi halde cezayi işlem
uygulanacaktır.
Park bahçelerle ilgili yasaklar
MADDE 10- (1) Park, Bahçe ve Kamuya ait alanlarda çimenlere, çiçeklere ve ağaçlara her
ne surette olursa olsun zarar vermek yasaktır.
(2) Kamuya ait alanlarda, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında, ana arter
ve sokaklarda her türlü hayvanların otlatılması, başıboş bırakılması ve hayvanların tuvalet
ihtiyaçlarının umuma mahsus yerlerde giderilmesinin sağlanması yasaktır.
(3) Belediyeye ait park ve bahçelerde alkollü madde kullanmak yasaktır.
(4) Motorlu-Motorsuz her türlü taşıt araçları ile parklarda gezmek yasaktır.
(5) Parklarda çamaşır, halı vs. yıkamak, asmak, kurutmak yasaktır.
(6)Şehrin yeni, eski Abideleri ile Heykellerini kirletmek, çizmek, bozmak ve bunlara karşı
her ne surette olursa olsun saygısızlık göstermek yasaktır.
(7) Ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar verilmesi, ilan yapıştırılması, salıncak
kurulması, çivi çakılması, isim veya şekil çizilip zarar verilmesi yasaktır.
(8) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları yaya ve araç trafiğini
engellemeyecek şekilde en az 2,5m yükseklikte olacak şekilde sahipleri tarafından budanacaktır.
Evcil sokak ve ahır hayvanları ile ilgili hükümler ve yasaklar
MADDE 11- (1) Belediyece tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılması
veya hayvan beslenmesi yasaktır.
(2) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan “Hayvan pasaportu” ve
“Hayvan Sağlık Raporunu” ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulması veya
bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülmesi yasaktır.
(3) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırmamış,
tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde
tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvanların gezdirilmesi, bu gibi hayvanların serbest,
başıboş bırakılması yasaktır.
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(4) Veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanların beslenmesi
yasaktır.
(5) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölüleri, kokutmadan hususi yerlere hayvanlar
tarafından çıkarılamayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömülmelidir.
(6) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanların Belediyeye
bildirilmeden gömülmesi yasaktır.
(7) Şehrin meskûn mahallinde, ev veya apartmanların ortak alanlarında ve bahçelerinde
kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak yasaktır.
(8) Belediyece tayin edilen ve hayvan pazarı kurulan gün ve mahal dışında ve yerlerde
hayvan kesmek, kasaplık yapmak ve her nevi hayvan satmak yasaktır. (Kurban bayramında
Belediyece tayin edilecek ve trafiği aksatmayacak suretteki yerlerde bu alım satımlara müsaade
edilebilir.) Pazar mahallinde satılan bu hayvanların sağlık durumlarını bildirir sağlık karnesi
bulundurulması ve gösterilmesi mecburidir.
(9) Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlara her türlü eziyetin yapılması yasaktır.
(10) Gezginci arıcılık veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek
şekilde meskûn mahal içerisinde konaklaması yasaktır.
Gezici satıcılar ile ilgili hükümler ve yasaklar
MADDE 12- (1) Belediye Başkanlığının ilgili biriminden “Gezici Satıcı İzin Belgesi”
almadan satış yapmak yasaktır.
(2) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki
araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Ancak bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı
olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecek, araçların camekânında satışa çıktığı fırın
veya yapım yerinin ismi, adresi, üretim izni ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.
(3) Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını
daima yanlarında bulunduracak ve görevli personele göstereceklerdir.
(4) Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran, çay ve benzerlerini
satmaları yasaktır.
(5) Belediyemizden izin almış seyyar satıcıların megafon ile bağırarak satış yapması yasaktır.
(6) Gezici satıcı izin belgesi alan kişilerin, Belediyece satışına izin verilen ürün dışında
herhangi bir ürün satması yasaktır.
İlan reklam ile ilgili hükümler ve yasaklar
MADDE 13- (1) Bilecik Belediye Başkanlığından izin almadan Kamu Kuruluşu dahi olsa
afiş asmak yasaktır.
(2) Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde izin almadan sabit veya hareketli ilan reklam unsuru
konulması yasaktır.
(3) Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant
kurulması ve el ilanı dağıtılması yasaktır.
(4) Ticaret kanununda belirtilen hükümler dışında, devletin veya diğer resmi kuruluşların
kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ve Türkçede bulunmayan ad ve
unvanları, kelime ve deyimleri kullanmak yasaktır.
Mezarlık ile ilgili hükümler ve yasaklar
MADDE 14- (1) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi yerlere çıkmak ve
tırmanmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş
nesne ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, var olan yollar dışında gezinmek ve
ziyaretçilerin huzur ve rahatını bozmak ve mezarlıklara zarar vermek, ölülere karşı saygısızlık
gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.
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(2) Dilencilerin, seyyar satıcılarının, yanında velisi olmayan çocukların, beraberinde köpek
vb. hayvan getirenlerin mezarlık içerisine girmeleri yasaktır.
(3) Mezarlıkta Belediyeden izin almadan her türlü düzenleme ve onarım yapmak veya
yaptırmak yasaktır.
(4) Mezarlıklar içerisinde alkollü madde kullanmak, piknik yapmak, ateş yakmak ve
mezarlığın huzur ve sükûnunu bozmak yasaktır.
İKİNCİ KISIM
İktisadi Nizamla İlgili Emir ve Yasaklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Trafik ve şehir içi toplu taşıma ile ilgili hükümler ve yasaklar
MADDE 15- (1) Toplu taşıma araçları ilgilisi tarafından temiz tutulacaktır. Toplu taşıma
araçları 6 ayda bir haşereler ve bulaşıcı hastalıklara karşı ilgilisi tarafından ilaçlama yaptırılacaktır.
(2) Çalışma ruhsatlı araçların kendi durakları haricinde durmaları, bekleme yapmaları, yolcu
indirme ve bindirme yapmaları yasaktır. Araçlar kendilerine verilen güzergâhlar dışında
çalışamazlar, araçlar kendilerine verilen kalkış ve varış güzergâhlarına riayet etmek zorundadırlar.
(3) Belediyeden izin almadan ve yerine çalışacak aracı bildirmeden her ne surette olursa
olsun toplu taşıma aracını hattan çıkarmak yasaktır.
(4) Toplu taşıma araçlarında yolcuya kaba ve kırıcı, kötü muamelede bulunmak yasaktır.
(5) Toplu taşıma araçlarında Belediyeye bildirimi yapılan şoför ve mal sahibi haricinde aracı
başka birinin kullanması yasaktır.
(6) Şehir içinde bulunan Minibüs duraklarına sivil veya resmi araçların park edilmesi
yasaktır.
(7) Birden fazla toplu taşıma aracı olan ilgilisinin araçları, kendi hat güzergâhında
çalışacaktır. Hat güzergâhlarında araç değişimi yapılması yasaktır.
(8) Belediyeden izin alınmadan hatlarda ayakçı (kâhya) çalıştırılması yasaktır.
(9) Belediyemizin belirlemiş olduğu park (kamyon garajı vb.) alanı haricine büyük araçların
park etmesi yasaktır.
(10) Belediyemizden şehir içi toplu taşıma izin belgesi alarak toplu taşımacılık yapan
ilgililerin, şehir içi toplu taşımacılığı aksatması yasaktır. Zabıta müdürlüğünce hazırlanan çalışma
çizelgesine, minibüs kalkış saatlerine ve Belediyece belirlenmiş hat güzergâhlarına uyması
zorunludur. Aksi halde minibüs sahibine idari para cezası verilir ve haftanın ilk iş günü (pazartesi )
minibüs çalıştırılmaz.
(11) Toplu taşıma araç ilgililerinin, güzergâh haricinde yolcu taşımaları yasaktır.
Yük ve yolcu otogarı ile ilgili hükümler ve yasaklar
MADDE 16- (1) Şehir dışından şehrimize, şehrimizden de şehir dışına yolcu taşıyan otobüs
vs. gibi vasıtaların, otogar haricinde yolcu indirmeleri ve bindirmeleri yasaktır.
(2) Terminalin nizam ve intizamını korumak maksadıyla Belediye Başkanlığının alacağı
karara yazıhane sahipleri, işletmecileri, işletme çalışanları ve vatandaşlar uymak zorundadır.
(3) Yolcu biletleri numaralı olup, her bilette yolcunun adı, soyadı, gideceği yer, hareket saati,
alınan ücret ile yer numarasının tam olarak belirtilmesi zorunludur.
(4) Ulaşım hizmeti veren işletmeler gerekse Belediye Zabıtasına bildirdikleri, gerekse
yolcuya verdikleri bilette yazılı saatte hareket etmeye mecburdurlar. Yolcunun olmadığı, az yolcunun
bulunduğu, arabanın bozulduğu, gibi bir takım sebepler ile sürerek hareket saati tehir edilemez.
(5) Terminal içinde genel ve acil anonslar dışında, yazıhane sahipleri sesli duyuru
yapamazlar.
(6) Otobüs, servis araçları veya özel araçlar terminal içinde park, onarım, yağlama-yıkama
temizlik vs. ihtiyaçlarını belediyenin göstereceği yerler dışında yapamazlar.
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(7) Yazıhaneler ambar veya emanet yeri gibi kullanılamaz.
(8) Yazıhanelerde alkollü madde kullanılması, kahve veya çay ocağı açılması yasaktır.
(9) Yolcuyu kendi yazıhanesine çekmek için her ne şekilde olursa olsun yazıhaneler arasında
haksız ve müşteriyi yanıltıcı davranışta bulunmak ve çığırtkanlık yapmak yasaktır.
(10) Yolcu alacak otobüslerin önüne, gidilecek yer, hareket saatini gösterir bir levha
konulması mecburidir.
(11) Peronların yanına veya yazıhanenin önüne ticari araçtan atılan çöpten vb.
Malzemelerden peron işletmecisi ve araç sahibi sorumludur.
(12) Yazıhane içerisindeki ücret tarifeleri herkesin görebileceği uygun bir yerde olması
gerekir. Yetkili mercilerden verilen fiyat tarifelerin üzerine çıkılması yasaktır.
(13) İlçelerden ve köylerden Bilecik Belediye Otogarına ticari yolcu taşımacılığı yapan
araçların Geliş Güzergâhlarında Belediyemiz mücavir alanları içerisinde Belediyece belirlenmiş
duraklarda yolcu indirebilir fakat yolcu alamaz. Belediyemiz Otogarından ilçe ve köylere Gidiş
Güzergâhlarında ise mücavir alan içinde yolcu indirilmeyecek fakat Belediyenin belirlemiş olduğu
duraklardan ilçe veya köylere giden yolcu alınabilecektir.
(14) Peronların önüne ve otogar içine Ticari, Sivil ve Resmi Araçların park etmesi yasaktır.
İKİNCİ BÖLÜM
Daimi ve Geçici pazarlar
Daimi ve geçici pazar yerleri ile ilgili hükümler ve yasaklar
MADDE 17- (1) Pazarlarda halkın geliş geçişine tahsis edilen yerlerin işgal edilmesi
yasaktır.
(2) Pazarcı esnafının pazar yeri olarak gösterilen yerler dışında tezgâh açması yasaktır.
(3) Pazarcılar, pazar yerini ve çevresini temiz tutacaklar ve çöplerini temin ettikleri çöp
poşetlerine doldurmadan gitmeleri yasaktır.
(4) Belediye Encümeni tarafından üç hafta üst üste faaliyetten men kararı alan pazarcının
yeri, bu tutum ve davranışında ısrar etmesi halinde, bir daha aynı semt pazarında yer tahsisi
yapılmamak üzere iptal edilir.
(5) Pazar yerlerinin etrafındaki yolların, araçların ve yayaların serbestçe geçmesine uygun bir
şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri geçici bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar
tarafından hiçbir şekilde işgal edilmesi yasaktır.
(6) Pazarlar belirlenen saatlerde faaliyette bulunacaktır. Pazarın kurulmasından bir gün evvel
pazar yerlerini işgal etmek ve pazarın kurulduğu günün akşamı hava karardıktan sonra burada
kalarak satışa devam etmek yasaktır.
(7) Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yiyecek her türlü besin maddesinin
açıkta satılması yasaktır.
(8) Kapalı ve Geçici pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar,
müstahsil (yetiştirici, üretici) olduklarına dair Ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı
müstahsil belgesi almaya ve bu belgeyi daima yanında bulundurmak zorundadırlar.
(9) Mevsimlik kavun, karpuz ve narenciye sergisi açmak isteyenler Belediyenin ilgili
biriminden izin alacaklardır, izin verilen kavun, karpuz ve narenciye ürünleri sergisi, ilgilisi
tarafından sezon sonunda kaldırılacaktır. Sezonluk izin verilen sergilerde izin verilen ürünlerin
dışında herhangi bir malzeme veya ürün satmak yasaktır.
(10) Semt pazarlarında yasal mevzuata uygun olarak gıda maddesi satan esnafların eldivensiz
satış yapması yasaktır.
(11)Yerlere Mal serilerek satış yapılması yasaktır.
(12) Pazar yeri esnafı veya üretici belgesi ile köyden mal getiren kişiler tahsis edilen alana ait
işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.
(13) Geçici ve daimi pazar yerlerinde pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple
olursa olsun her hangi bir eşya bırakmak, tezgâh bırakmak ve pazar alanına sivil veya resmi araç
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park etmek yasaktır. Bırakılan tezgâhlar Belediye tarafından kaldırılır ve kaldırma ücreti mal
sahibinden % 20 fazlası ile tahsil edilir. Ayrıca cezai işlem uygulanır.
(14) Pazar yeri Esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz
ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin görebileceği şekilde
muhafaza etmek zorundadır. Etiket üzerine birim fiyatı (Kilogram Fiyatı, Tanesi vb.) yazılması
zorunludur.
(15) Pazar yerlerinde bozulmuş yiyeceklerin satılması yasak olup tespit edildiğinde Müsadere
(İmha) edilir ve cezai işlem uygulanır.
(16) Daimi ve geçici pazar yerlerinde tezgâh arkasına, Kapalı Pazarın dış kısmındaki yollara
ve müşteri için ayrılmış yerlere, pazarcı esnafına ait araçların gelişi güzel park edilmesi yasaktır.
Pazarcı esnafı araçlarını Belediyece gösterilen yerlere park etmesi zorundadır.
(17) Belediyemizce belirlenmiş daimi ve geçici pazarlarda pazara gelen müşterilerin ve
yayaların gelip geçişini ve trafik akışını engelleyecek şekilde Sivil ve Resmi Araçların durma,
duraklama ve park etmeleri İkinci sıraya koymaları minibüs duraklarına çekmeleri yasaktır.
(18) Daimi ve geçici pazar içerisinde alkol almak, ateş yakmak, parlayıcı ve patlayıcı
malzeme bulundurmak yasaktır.
(19) Kapalı pazar içerisinde müşteriler için konulan alış-veriş arabaları, Sebze Pazarı
içerisinden çıkartılamaz, her ne surette olursa olsun pazarcı esnafı tarafından kullanılması yasaktır.
(20) Pazarcı esnafının pazaryerlerine yaz aylarında 09:00 – 20:00 saatleri ve kış aylarında
09:00 – 18:00 saatleri arasında araçla girmesi yasaktır. Pazarın kurulduğu günlerde Pazarcılar daimi
ve geçici pazarlarda 06:00’dan önce herhangi bir mal ve eşyasını getirmeyecek ve yaz aylarında
22:00'de kış aylarında 20:00’de faaliyetlerini sonlandırıp eşyalarını pazar alanından götüreceklerdir.
Pazar günü hariç pazarda mal bulundurmak yasaktır.
(21) Kapalı ve geçici pazar içerisinde esnafın tezgâhlarını parsel çizgileri dışına çıkarmaları
ve karşıdan karşıya, direklerden ve tavandan ip vb. asarak malzemelerini koyması yasaktır.
(22) Geçici ve Daimi pazarlarda bulunan pazarcılar sattığı ürüne uygun tezgâh bulundurmak
zorundadır.
(23) Daimi Kapalı Pazar içerisinde geliş ve geçişi engelleyecek şekilde çadır tente vb.
Malzeme koymak ve asmak yasaktır.
(24) Daimi Pazar içerisinde (sesli müzik) vb. şekilde her ne suretle olursa olsun gürültü
yapmak yasaktır.
(25) Pazartesi günü kapalı pazara gelen toplu taşıma araçları, kendilerine ait olan duraktan
hareket etmesi ve kalkış dakikasına uyması zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinin uyması gerekli kurallar ve yasaktır
MADDE 18- (1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açmak ve çalıştırmak
yasaktır.
(2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında ruhsata
aykırı işleri yapmak yasaktır.
(3) İşyerlerinin izin ve ruhsat almaksızın Belediyece belirlenen çalışma saatleri dışında
faaliyet göstermeleri yasaktır.
(4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında simit fırını ve unlu mamul olarak belirtilen iş
yerlerinde ekmek, pide üretilmesi ve satılması yasaktır.
(5)Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması
gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan müesseselerde gram taksimatlı terazi bulundurulması
zorunludur.
(6) Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. ürünleri noksan gramajlı olarak
imal etmek ve satmak yasaktır. Noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır
kurumlarına teslim edilir.
(7) Sıhhi, Gayri Sıhhi Müesseselerin ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri sahipleri,
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İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını işyerinde görünür bir yere asmak zorundadır.
(8) Bakkal, market, fırın, şekerci, tatlıcı, pastacı, lokanta, kebapçı, kasap, manav, yemek
fabrikaları vb. gıda imalat ve satışı yapan yerlerin fiilen çalışan işyeri sahibi ve işçileri ile beraber
kalfaları; berber, kuaför, güzellik salonları, otel, pansiyon, barlar, pavyonlar, umuma açık istirahat ve
eğlence yerleri çalışanları, müstahdemleri ve garsonları (stajyerler dâhil) sağlık muayene cüzdanı
almak ve belirlenen tarihlerde İl Sağlık Müdürlüğü’nde doktor muayenesi ve portör muayenesi
yaptırmak zorundadır.
(9) İşyeri önünde, kaldırım üzerinde ve araç üzerinde dolu ve boş tüp bulundurmak yasaktır.
(10) Tüp depolama yerlerinde emniyet koruma bandı oluşturulması zorunludur.
(11) Tüp nakliye ve satış araçlarının çalışma saatleri dışında yerleşim alanlarının dışına veya
depolarının önüne park etmeleri zorunludur.
(12) İlimiz genelinde bulunan ticari işletmelerin fiyat listelerini, görünür bir yerde veya
masaların üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.
(13) Yol, meydan, tretuvar, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile işyeri ve meskenlerin
önlerini, iş hanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış,
koridorlar, merdiven ve merdiven sahanlıkları gibi ortak kullanım alanlarını, masa sandalye koyarak,
dükkân ihdası, seyyar satıcı ikamesi vb. suretiyle herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır.
(14) Ahşap binalarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen, koku yapan, hurda vb.
maddeleri izin almadan yakmak ve depo etmek yasaktır.
(15) Fırın, lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde;
Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varaka 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 2 nüshalı hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshanın istensin veya
istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur.
(16) Belediye sınırları içerisinde bulunan Oto Galeri, Oto Kiralama, Kargo ve Tüp
depolarının ikamet alanlarında bulunması yasaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu yönetmelik; Belediye Meclisince kabulü ve valilik makamına
gönderildikten sonra Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görüşü gereği ilan edilerek yürürlüğe
girer.
(2) 20/06/2000 tarih ve 5/60 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Bilecik Belediyesi Zabıta
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimi
belediye zabıtası tarafından yapılır.
(2) Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara aykırı hareket edenlere, 1608 sayılı Umuru
Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun
Bazı Maddelerine Muaddil Kanun hükümlerine istinaden Belediye Encümeni tarafından 31/03/2005
tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürülüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununun 32nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar
verilir.
(3) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Not : Bu yönetmelik Bilecik Belediye Meclisinin 02/04/2013 tarih, 24 sayılı kararıyla kabul
edilerek, Bilecik Belediyesi web sitesinde (www.bilecik.bel.tr.) 22/04/2013 tarihinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
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EK : Genel Gerekçe :
(1) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2005 yılında
yürürlüğe girmesi.
(2) Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,
(3) 2000 yılında hazırlanmış olan Bilecik Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin günümüz
şartlarına ve değişen mevzuat hükümlerine cevap vermemesi.
(4) 2011 yılında yapılan Mülkiye Müfettişleri denetiminde yeni yönetmeliğin hazırlanması
tavsiye edildiğinden Bilecik Belediyesi Belediye Yasakları ve Kurallarına İlişkin Yönetmelik
hazırlanmıştır.
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