2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
01/06/2022 KARAR NO: 2022-172
Belediye Meclis Üyeleri Tufan Saylan ve Elvan Aslan’ın mazeretlerinin kabul edilerek izinli sayılmalarına
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-173
2022 yılı Mayıs ayı Meclis kararlarında maddi hata olmadığı anlaşıldığından, kararların geçerli olduğuna
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-174
2022 Mali yılı Gelir Tarifesinin İmar Planına (1/1000) Dahil Edilen Hizmet Ücretinin yeniden
değerlendirilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 no’lu önerinin Gündemin 3. maddesi olarak gündeme ilave
edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-175
Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığından 1 adet ambulans talep
edilmesi kararının değiştirilmesi ile ilgili Meclise sunulan 2 no’lu önerinin Gündemin 4. maddesi olarak
gündeme ilave edilmesine ve diğer gündem maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-176
Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Mahkeme Mahallesi 729 Ada 79 parselde kayıtlı
taşınmaz üzerine “Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi” yapılmak amacıyla Balıkesir Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğüne 25 yıllık bedelsiz intifa hakkı verilmesi talebi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-177
Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait ilçemiz Ören Mahallesi 265 Ada 1 parselde bulunan daha
önce alınan tahsis kararı ile Kaymakamlık Lojmanı olarak kullanılmakta iken Belediyemize geçen binanın ticari
işletme amacıyla kullanılmak üzere 10 yıl süre ile yıllık kira bedeli de belirlenerek Burhaniye Belediyesi BurBel Turizm A,Ş.’ne işletme devrinin yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-178
2022 Mali yılı Gelir Tarifesinin İmar Planına (1/1000) Dahil Edilen Hizmet Ücretinin yeniden
değerlendirilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-179
Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığından 1 adet ambulans talep
edilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık Komisyonuna birlikte
havale edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-180
Satışından elde edilecek gelirin İlçemiz Merkez ve Kırsal Mahallelerinde Belediyemizce gerçekleştirilecek olan
yol yapım işleri harcamalarında kullanılmak üzere mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel kişiliğine ait İlçemiz
Pelitköy Mahallesi 493 ada 15 no’lu parsel ile Taylıeli Mahallesi 195 Ada 3 no’lu parselde kayıtlı iki adet
arsanın satışı ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce
oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Derya BAYINDIR, Namık Kemal
GEDİKOĞLU, Hasan ŞERİN, Gülgün GEZER, Hüseyin KÖKTEN red oyu kullanmıştır.)
01/06/2022 KARAR NO: 2022-181
Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2022 Mali yılı Gelir
Tarifesinde yer alan Sosyal Etkinlik Merkezi ve Gündüz Bakımevleri ücret tarifesinin yeniden
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değerlendirilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Derya BAYINDIR,
Namık Kemal GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER, Hüseyin KÖKTEN red oyu kullanmıştır.)
01/06/2022 KARAR NO: 2022-182
Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2022 Mali yılı Gelir
Tarifesinde yer alan Ahmet Akın Kültür Merkezi Düğün Salonu, Reha Yurdakul Salonu, Hüsnü Pazarbaşı
Kültür Merkezi ve Ören Açık Hava Tiyatrosu ücret tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili konunun
incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.
(Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Derya BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER,
Hüseyin KÖKTEN red oyu kullanmıştır.)
01/06/2022 KARAR NO: 2022-183
Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2022 Mali yılı Gelir
Tarifesinde yer alan Burhaniye Belediyesi Yat Limanı ücret tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili
konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Turizm Komisyonuna birlikte havale edilmesine
Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
01/06/2022 KARAR NO: 2022-184
Meclise havaleli 1 adet imar planı tadilat teklifi dosyasının incelenmesi için İmar Komisyonuna havale
edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
S.N.
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İlçemiz Ören Mahallesi 253 ada 3
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03/06/2022 KARAR NO: 2022-185
Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Kökten’in mazeretinin kabul edilerek izinli sayılmasına Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
03/06/2022 KARAR NO: 2022-186
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce güncellenen Burhaniye Belediyesi Zabıta Kabahatler Talimatnamesi ile
ilgili hazırlanan Trafik Komisyonu, Çevre-Sağlık Komisyonu ile Turizm Komisyonu ortak raporu aşağıdaki
şekli ile Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.
T.C.
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA KABAHATLER TALİMATNAMESİ
(Belediye Emir ve Yasakları)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
MADDE 1: Bu talimatname; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği
görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve
yasaklarının konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari
yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
KAPSAM
MADDE 2: Bu talimatname, belediye sınırları içinde yer alan, 5216 sayılı Kanun ve yetki veren diğer
kanunlarla Belediyenin görev ve yetkileri dahilindeki gerçek ve tüzel kişiler ile tüm işyerleri ve müesseseleri
kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3: Bu talimatname, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine dayanılarak; 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
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Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1502 sayılı Türk Ticaret Kanunu,4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine
Dair Kanun, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik ile Belediyelere görev
yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4:Bu talimatnamede geçen deyimlerden;
a) Belediye: Burhaniye Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: Burhaniye Belediye Başkanını,
c) Belediye Meclisi: Burhaniye Belediye Meclisini,
d) Belediye Encümeni: Burhaniye Belediye Encümenini,
e) Belediye Zabıtası: Burhaniye Belediye Zabıtasını,
f) Yönetmelik: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliği ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Belediye Emir Ve Yasakları
MADDE 5: İşyerleri
İşyerlerinde aşağıda belirtilen iş ve eylemler yasaktır.
1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterilmesi,
2. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümlerine göre işletmelerin
taşıması gereken şartları taşımaması ve bu şartların muhafaza edilmemesi,
3. Fiyat tarifesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ustalık belgesi vb. gibi belgelerin iş yerinde
bulundurulmaması, istenilen evrakların görevlilere ibraz edilmemesi,
4. Etiket fiyatı ile satış fiyatının uymaması ve etiket fiyatının güncellenmemesi, bağlı bulundukları odaların
belirlediği fiyat tarifesi aralığının üstünde ücret talep edilmesi,
5. Belediye encümenince belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine riayet edilmemesi,
6. İşyerlerine ait isim ve unvan levhalarının asılmaması,
7. Ticari ve benzeri unvan levhaları işyerlerinin üzerine caddeye ve sokaklara paralel ve bitişik olarak
asılmaması,
8. Bina sakinlerinin görüş alanını kısıtlayacak, rahatsız edecek ve zarar verecek şekilde unvan levhası vb.
asılması,
9. Stokçuluk yaparak suni darlık oluşturulması,
10. Gıda ile doğrudan teması olan işyerlerinde çalışan personelin hijyen belgesinin olmaması veya işyerinde
bulundurulmaması,
11. Gıda ile doğrudan teması olan işyerlerinde çalışan personelin iş kollarına göre belirlenen renkte iş gömleği
giymemesi, kıyafetlerin yırtık ve kirli olması, her personele ait iş kıyafeti olmaması,
12. İşyerlerinde ecza dolabı olmaması veya içerisinde olması gereken ilk yardım malzemesinin
bulundurulmaması,
13. İşyerlerinde yönetmeliğe göre yeterli miktarda yangın söndürme cihazı bulundurulmaması, yangın
tüplerinin altı ayda bir periyodik bakımının yaptırılmaması, dolum tarihi geçmiş yangın tüpü
bulundurulması,
14. İşyerlerinde yeterli büyüklükte ve sayıda ağzı kapalı çöp bidonu bulundurulmaması,
15. İşyerlerinde genel temizliğe riayet edilmemesi, kullanılan malzemelerde temizlik şartlarına uyulmaması,
16. Satışa sunulan ve teşhir edilen tüm ürünler üzerine müşterilerin görebileceği, ürün özellikleri okunabilir ve
anlaşılır şekilde nizami etiket konulmaması,
17. Pazar yerlerinde satılan ürünlerin bozuk, çürük olmasının yerinde tespiti halinde satıcı tarafından müşteriye
satılan ürünün iade alınmaması,
18. Gıda maddelerinin, haşarat, dezenfekte, temizlik malzemeleri vb. zehirli maddeleri ile bir arada
bulundurulması ve satılması, ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmemesi,
19. Depolarda, imalathanelerde, satış yerlerinde, taşıma araç ve gereçlerinde kullanılan alet, ekipman ve
malzemelerin temiz, sağlam olmaması ve amacına uygun olarak kullanılmaması,
20. Gıda üretim ve satışı yapılan işyerlerinde akvaryum canlısı dışında, hayvan bulundurulması ve beslenmesi,
21. Gıda maddeleri ve içeceklerin nitelikleri bozulacak şekilde doğrudan güneş ışığına, nem vb. ortamlara
maruz kalacak şekilde satışa sunulması, teşhir edilmesi veya depolanması,
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22. Satış ve teşhir alanında, fiziksel, kimyasal bozukluğa uğramış, ambalajı yırtılmış, kırılmış, paslanmış,
kirlenmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış, bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş her türlü gıda maddelerinin
bulundurulması ve satılması,
23. Yıkanmadan, pişirilmeden ve soyulmadan tüketilen gıda maddelerinin açıkta satılması,
24. Yiyecek, içecek ve her türlü gıda maddelerinin, niteliği yetkili kurumlarca belirlenen araç ve gereçler
dışında değişik vasıtalarla ve sağlıklı olmayan araçlarla nakledilmesi ve satılması,
25. Gıda maddeleri hariç defolu olarak satışa sunulan ürünlerin üzerinde defolu olduğuna ilişkin ibare
bulunmaması,
26. Yenilen, içilen, imal edilen işyerlerinde tek kullanımlık kaplar ve malzemelerin tekrar kullanılması,
27. Ambalajlama, gıda üretim ve satış yerlerinin, özellik arz eden bölümlerinde eldiven, bone, maske vb.
malzemelerin kullanılmaması,
28. Konaklamaya mahsus işyerleri dışında, işyerlerinin yatakhane ve mesken olarak kullanılması (koltuk,
kanepe, yatak vb. konulması),
29. Halkın toplu olarak bulunduğu, fiziksel özellik ve nitelik taşıyan işyerlerinde yeteri kadar ışıklandırma,
ısıtma, soğutma ve havalandırma tertibatı bulundurulmaması,
30. Lüzumu gerektiren işyerlerinde sağlık şartlarına uygun ve yeterli sayıda lavabo, soyunma dolabı ve tuvalet
bulundurulmaması,
31. Gıda işletmelerinde standartlara uygun olmayan çatlak, kirli, kırık, vb. malzemeler kullanılması,
32. Gıda işletmelerinin zeminini, seramik veya mermer gibi kolay temizlenen ve yıkanabilen malzeme ile
kaplatmamak, duvarların boyalı ve bakımlı olmaması,
33. Tüm gıda faaliyetinde bulunan işletmelerde (imalat, sunum, satış, perakende ticaret dahil) İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünden faaliyetlerine ilişkin gerekli belgelerini bulundurmamaları (Gıda Sicil
Belgesi, Gıda Üretim Belgesi),
34. Yol, cadde vb. yerlerde binaların yüzlerine asılan levha, bayrak, afiş vb. şeyleri sağlam bir şekilde monte
etmemek,
35. İş yerleri, pasaj ve benzeri binalar önüne araç park edilmesini engellemek amacı ile zincir bağlanması,
çiçeklik konulması, park yasağı tabelası, duba vb. herhangi bir engel konulması.
MADDE 6: Tartı aletleri
Tartı aletlerinin kullanımıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen iş ve eylemler yasaktır.
1. Tartı aleti kullanılması gereken iş yerlerinde elektronik, mekanik veya oturak terazi kullanılacaktır. Bu
terazilerin damgasız, hileli, bozuk ölçü ve noksan gramajlı ağırlık birimi ile kullanılması, kırık kilo ve
terazi kefesi kullanılması,
2. Satılan maddelerin ağırlıklarını etkileyecek, müşteriyi zarara uğratacak kap ve malzemelerle tartı
yapılması,
3. El terazisi, yaylı, kancalı terazi kullanılması,
4. Bakanlığın belirlemiş olduğu Standartlar dışında teraziler kullanılması.
MADDE 7: Anayol, bulvar, cadde, meydan ve sokaklar
Anayol, bulvar, cadde, meydan ve sokaklarda aşağıda belirtilen iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Yetkili birimlerce yerleri belirlenen çöp kovası ve konteynırlarının yerlerinin değiştirilmesi,
2. Mahalle aralarına ve boş arazilere göçebe şeklinde çadır vb. kurarak görüntü kirliliği oluşturulması,
3. Cadde, sokak ve meydanlara bakan balkonlara görüntü kirliliği oluşturacak şekilde çamaşır vb. şeyler
asılması ve serilmesi,
4. Belediyece ve diğer kamu kuruluşlarınca yapılmış olan kamu tesislerine, sokak lambalarına, trafik işaret
ve levhalarına, bina numaralarına, yangın musluklarına, bordür taşlarına, ızgara kapaklarına, ağaçlara vida,
çivi/levha çakmak suretiyle vb. umuma ait yerlere zarar verilmesi, kesilmesi, sökülmesi ve yerlerinin
değiştirilmesi,
5. Belediye tarafından yapılan çalışma alanlarına işaretleme yapılmasına rağmen araç park etmek ya da
herhangi bir şekilde eşya koymak suretiyle çalışmalara engel olunması,
6. İşyeri ve konutların önlerinde, cadde, sokak, kaldırım ve yollarda her ne şekilde olursa olsun gürültülü bir
şekilde çalışılması (odun kırılması, motorlu testere ile odun kesilmesi ve benzeri),
7. Tehlike arz edecek eşya ve malzemelerin yollara, kaldırımlara vb. yerlere bırakılması,
8. Belediye ve ilgili kurumlardan izin almadan kazı yapılması, zeminin ve asfaltın kırılması, bozulması,
kesilmesi ve tahrip edilmesi,
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9. Yaya kaldırımları ve engelli geçişlerine vatandaşların kullanımını engelleyecek şekilde araç park edilmesi,
10. Engelli aracı olmamasına rağmen engelliler için ayrılan park alanlarına araç park edilmesi,
11. Her ne şekilde olursa olsun kömür, moloz vb. yükleme, taşıma, boşaltma esnasında cadde, sokak ve
bulvarların kirletilmesi,
12. Her ne şekilde olursa olsun sokak ve caddelere su vb. şeyler dökmek, buzlanmaya sebebiyet vermek,
13. Cadde, sokak, yeşil alan ve boş alanlarda ateş yakılması, duman çıkartılması,
14. Abideler, tarihi eserler ve kültür değerlerinin kirletilmesi, tahrip edilmesi ve bunlara zarar verilmesi,
15. Belediyece belirlenmiş adresleri, kapı numaraları, sokak ve cadde yönlerini gösteren levhaları; işyeri ve
meskenlerin dış duvarlarının uygun görülen yerlerine montajları esnasında, işyeri ve mesken sahipleri
tarafından engellenmesi; konulmuş sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun
kırılması, tahrip edilmesi, bozulması, kirletilmesi, yerlerinin değiştirilmesi, üstlerinin başka cisim ile
kapatılması, boyanması, sökmek suretiyle zarar verilmesi,
16. Meydan, cadde, sokak, park, sahil gibi umuma açık yerlerde oyuncak havalı tüfekler ile atış yapılması, şans
oyunları oynatılması, fal baktırılması/çektirilmesi,
17. Kamunun kullanımına sunulan Belediyemizin yapmış olduğu bariyerlere, kaldırım taşlarına, aydınlatma
direklerine ve lambalarına zarar verilmesi (Aksine hareket edenlerden para cezası yanında ayrıca vermiş
olduğu hasar miktarı da tanzim edilir.)
18. Meydan, park ve bahçelerde bulunan havuzlara girilmesi, suyunun kullanılması, kirletilmesi, çamaşır ve
araç yıkanması,
19. İşyerleri ve binaların önlerinde, cadde, sokak, kaldırım, bulvar ve umuma ait yer ve çeşmelerde her ne
şekilde olursa olsun halı, kilim, yün, araba, vb. yıkanması
20. Mülkiyet sahiplerinin arsa ve arazilerinin çevresini şehrin estetiğini bozmayacak şekilde tel örgü, tahta
perde vb. ile güvenlik önlemi almaması, taşınmazları içinde kötü görüntü teşkil eden yabani otların
temizlenmemesi, bakım ve onarımını yapmaması,
21. İlgili müdürlüklerin, kurumların, Orman İşletme Amirliğinin bilgisi olmadan belediye mücavir alanındaki
ağaçların kesilmesi,
22. Trafik, ikaz, işaret ve levhalarına zarar verilmesi,
23. İzinsiz olarak yollara kasis ya da hız kesici herhangi bir eşya koyulması,
24. Bisiklet kullanılması için düzenlenen bisiklet yollarına, her türlü motorlu taşıtlarla, elektrikli bisiklet vb.
araçlarla girilmesi, park ve işgal edilmesi,
25. Tır, kamyon ve tarım araçlarının şehir içine, caddelere ve sokaklara yük indirme-bindirme dışında park
edilmesi,
26. Umuma açık park yerlerinde, her araç için ayrılan park yeri çizgilerine göre park edilmemesi.
MADDE 8: Bina ve iş yerleri
Bina ve işyerleri gibi yapılarda aşağıda belirtilen iş ve eylemler yasaktır.
1. Her ne amaçla olursa olsun evlerde çöp biriktirilmesi ve depolanması,
2. Binaların ön yüzündeki pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli tedbirleri almaksızın çiçek, saksı, testi ve
her türlü eşya konulması,
3. Binada düşebilecek kiremit, beton ve dökülmeye yüz tutmuş sıva parçalarının bina sahipleri tarafından
tamir edilmemesi,
4. İşyeri ve meskenlerin balkon sularını, çatı oluklarında yağmur sularını tahliye eden boruların kırılması veya
çürümesi sonucu damlatan kısımlarının tamir edilmemesi ve klima cihazından damlayan suyun uygun
şekilde tahliyesinin yapılmaması (yola, caddeye vb. yerlere akması),
5. Mesken ve işyerlerinin tuvalet, banyo ve mutfak sularının meydan, cadde ve sokağa akıtılması,
6. İşyeri ve meskenlerde işin niteliğine göre bacalarda lüzumlu olan “baca filtre sisteminin” takılmaması,
kurum ve is çıkaracak şekilde çevrenin rahatsız edilmesi,
7. Engellilerin iş yerlerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmaması,
8. Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurulması ya da satılması.
MADDE 9: Yerleşim yerleri
Yerleşim yerlerinde aşağıda belirtilen iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Park, bahçe, yeşil alan, yol, arsa ve kamuya açık alanlara ağıl, ahır, barınak, kümes, kulübe baraka vb.
yapılarak ve bu alanlarda hayvan beslenilmesi (büyükbaş, küçükbaş, tek tırnaklı hayvan, kanatlı kümes
hayvanı, ev ve süs hayvanı),
5

2. Şehir içerisinden başıboş ve sürü halinde hayvan geçirilmesi, dolaştırılması ve otlatılması, sahipli at vb.
hayvanların taşıt trafiğini gelişigüzel ve boş kalması sebebi ile tehlikeye düşürmesi, bu hayvanların çevreye
zarar vermesi (bahçeye girip ağaçlara zarar vermesi vb.),
3. Taşıt trafiğine kapalı meydan, yaya yolları ve kaldırımlardan, trafiğe kapalı yürüyüş/gezinti yollarından
bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet, motorlu taşıtlarla geçilmesi, park edilmesi,
4. Yeşil alan, park ve bahçelerde çiçeklerin koparılması, ağaçların, fidanların kesilmesi, herhangi bir malzeme
ile zarar verilmesi,
5. Sahipleri tarafından cadde ve sokaklara uzanan ağaç dallarının budanmaması,
6. İşyerlerinin içinin ve önünün, konutların bahçesinin ve önlerinin aşırı toz çıkararak çevreyi rahatsız edecek
şekilde temizlenmesi,
7. Belediyenin izin verdiği alanlar dışında ateşli ya da ateşsiz piknik yapılması, herhangi bir örtü sererek ya da
masa ve sandalye koyarak oturulması, uzanılması, yatılması, semaver yakılması, şemsiye ve hamak
kurulması, karavan, çadır, araç ile konaklanılması, su ve elektrik tesisatına zarar verilmesi,
8. Umuma açık istirahat eğlence yerlerinde, tuvalet ve lavabolarda temizlik şartlarına uyulmaması, tıkalı ve
bozuk olan tuvalet, bas ve pisuarları tamir ettirilmemesi, el kurulamak için kâğıt havlu veya peçete ile sabun
vb. bulundurulmaması,
9. Belediyeye ait yeşil alanlar üzerine araç vb. park edilmesi, zarar verilmesi,
10. İzinsiz olarak el ilanı dağıtılması,
11. Umuma ait çeşmeler kullanılarak araç yıkanması, bahçe ya da tarla sulanması gibi özel işlerde kullanılması,
12. Mavi Bayrak kriterlerini taşıyan plajlara her türlü hayvan sokulması,
13. Çocuk oyun gruplarına ve spor aletlerine zarar verilmesi,
14. Belediyeden izinsiz ticari amaçlı anket vb. çalışma yapılması veya yaptırılması,
15. Belediyeden izinsiz seyyar çalgıcılık, müzik yapılması,
16. Kamusal alanlara ve boş arsalara taşıtlarını park ederek üzerlerine ‘’Satılık, Kiralık’’ gibi levhalar asmak
suretiyle ticari faaliyette bulunulması,
17. Kamusal alanların yazı yazmak suretiyle ‘’Apartmana Aittir, Apartmanın Otoparkıdır, Park Etmeyiniz vb’’
kendilerinin özel kullanımına yönelik, yazılar yazılması ve kullanılması,
18. Umuma açık alanlar veya boş arsalarda kent estetiğini bozacak ve/veya görüntü kirliliği oluşturacak
malzeme, eşya, baraka, kulübe vb. konması, gelişigüzel depolama yapılması.
19. İlçe sınırlarındaki kırsal mahalleler (Köy tüzel kişiliğinden mahalleye dönüşen kırsal mahalleler ve iş yeri
statüsündeki yerler)hariç; ağıl, ahır, barınak, kümes, kulübe baraka vb. yapılarak bu alanlarda hayvan
beslenilmesi (büyükbaş, küçükbaş, tek tırnaklı hayvan, kanatlı kümes hayvanı).
MADDE 10: Hafriyat ve moloz nakledilmesi
Hafriyat ve moloz nakli sırasında aşağıda belirtilen hususlar yasaktır.
1. Her ne sebeple olursa olsun kamyon, tır, iş makinesi, çöp, hafriyat ve ağır tonajlı araçların belediyenin ve
ilgili kurumların müsaade etmediği güzergâhlarının kullanılması, kapasitesinden fazla yük taşınması, uygun
olmayan hallerde (tentesiz, üstü açık vb) taşıması,
2. Hafriyat, moloz vb. nakli esnasında sokak ve caddelerin kirletilmesi, inşaat alanından çıkan araçların
lastiklerinin temizlenmemesi sebebiyle kullandıkları güzergâhın kirletilmesi, temizlenmemesi ve gerekli
tedbirlerin alınmaması,
3. Belediye tasarrufundaki taşınmazlardan, izinsiz olarak toprak, kum vb. malzeme alınması,
4. Hafriyat veya inşaat yapmak amacı ile temel kazılması ile meydana gelen çukurlardan dolayı gerekli
emniyet tedbirlerinin alınmaması sebebiyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye
atılması,(engelleyici koruyucu bariyer ile inşaat alanını kapatmamak, ikaz, uyarı levhası vb.)
5. Yolların her ne sebeple olursa olsun bozulması.
MADDE 11: Diğer önlemler
Aşağıda belirtilen iş ve eylemler yasaktır.
1. Milli bayramlarda işyerlerine bayrak asılmaması,
2. Kasti olarak vasıtalarla insanlara ve araçlara kirli su sıçratarak zarar vermek ve kirlenmeye sebep olunması,
3. Belediye mücavir alanı içerisindeki arsalarda, bahçelerde, inşaat alanlarında bulunan kireç kuyusu, sulama
kuyusu, fosseptik kuyusu, mahzen vb. kuyuların üstünün kapatılmaması ve etraflarının duvar ile
çevrilmemesi ve şehir içerisinde bulunan kuyu ve sarnıçların üzerleri gerekli güvenlik önlemleri alınarak
kapatılmaması,
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4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

Çevreyi temiz tutmak amacıyla kuruyemiş satıcılarının, müşterilerine kabuklu kuruyemiş satarken çerez
atıklarını koymaları için yanında boş kese kâğıdı, poşet ve külah vermemesi,
Görevli Memura karşı gelmek, vazife yapmasına engel olmak, çalışmasını güçleştirmek, hakaret ve küfür
etmek, kimlik beyan etmemek, talep edilen bilgi ve belgeleri göstermemek, yanlış ve asılsız bildirimde
bulunmak, kamuoyu oluşturmak için görevlilere müdahalede bulunmak,
İlçe içerisinde izin verilen yer ve sayı dışında kümes hayvanlarının, küçük ve büyük baş hayvanların
beslenmesi,
Küçük ve büyük baş, kümes, evcil hayvanların (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna
dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri saklıdır) dışkılarının çevreyi rahatsız edecek şekilde, izin
verilen alanlar dışına atılması, yaşam alanlarının temizlenmeyerek çevreye rahatsızlık verilmesi,
Dilek feneri uçurmak,
Her türlü belediye taşınmazlarının (arsa, arazi, bina, tarla vb.) ekim ve dikim vb. amaçlarla izinsiz olarak
kullanılması,
Alt ve üst geçitlere motorlu ve motorsuz araçlar ile giriş/çıkış yapılması,
Belediyenin mülkiyeti ve kullanımında olan ağaçlara (zeytin, çam vb.) ait mahsullerinin izinsiz olarak
toplanılması,
Plajlara, sahillere önceden yer ayırmak amacıyla şezlong, şemsiye, sandalye vb. eşyaların bırakılması,
sabitlenmesi,
Büyük veya küçük, her türlü hayvan ölüsünün açıkta bırakılması, atılması,
Parlayıcı, patlayıcı, maytap vb. malzemelerin kamuya açık alanda kullanılması,
Kanalizasyon şebeke bağlantısı olmayan yerlerdeki fosseptik kuyularının taşmasına, koku yapmasına,
buralarda sinek vb. haşere üremesine meydan verilmesi,
Şehir içerisinde açık veya kapalı alanlarda izinsiz her türlü hurda biriktirip depolanması,
Plajda vatandaşların denize girdikleri alanda olta, zıpkın vb. gibi aletlerde balık avlanması,
Vidanjörler vb. araçlarla kanalizasyon kapaklarından ya da yağmur suyu mazgallarından ve açık alanlara
her türlü atığın bırakılması,
Kıyılarda (sahil, plaj,…) araziyi değiştirecek şekilde kazı yapılması, kum ve çakıl alınması,
Özellikle insanların denize girdiği plajlarda sürat motoru, balıkçı teknesi, deniz bisikleti ve su üzerinde
yapılan sporlar sırasında jetski vb. araçların sahile fazla yaklaşarak insanların hayatını tehlikeye düşürmesi,
işletmelerin denize emniyet için uyarı şeridi çekmemesi, cankurtaran hizmeti bulundurmaması,
Semt pazarlarının kurulduğu cadde, sokak vb. yerlere araç park ederek ya da herhangi bir eşya koyarak
sergi/tezgah yeri açılmasına engel olunması,
Çöp konteynırlarına evsel atıkların ağzı kapalı poşet vb. içinde atılmaması,
Çöp konteynırlarının yerlerinin izinsiz değiştirilmesi,
Çöp konteynırlarının ateş yakılması, soba ya da mangal kömürü vb. dökülerek veya darbeye dayalı zarar
görmesine sebebiyet verilmesi,
Dere, göl vb. yerlere araçlar ile ya da doğrudan kanalizasyon vb. her türlü atığı atarak suların kirletilmesi,
Şehir içinde evcil dahi olsa tasmasız, ağızlıksız, yularsız, başıboş veya yuları gelip geçenlere zarar verecek
kadar uzun olacak şekilde hayvan gezdirilmesi, bu hayvanların sokağa bırakılması, dışkılarının cadde,
kaldırım, park, bahçe gibi umuma açık her türlü yerlere yaptırılması ve temizlenmemesi,
Evcil dahi olsa hayvanların çevre kirliliğine yol açacak şekilde beslenmesi,
İçerisinde dökülecek malzeme taşıyan (saman slajı, kum, toprak, gübre, her türlü atık vb.) araçların üzerini
branda vb. örtü ile kapatılmaması,
Meskun mahal içerisinde çevreye rahatsızlık verecek şekilde gezginci arıcılık veya sabit arıcılık yapılması
(Ayrıca arı kovanlarının kaldırılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilir),
Pazar yeri girişlerine araç park edilmesi veya herhangi bir eşya konulması,
Pazar kurulduktan sonra mücbir sebepler hariç (Zabıta Memurları karar verir) saat 10.00’ dan itibaren
(Gerektiğinde saat ile ilgili düzenleme Zabıta Memurları koordinesindedir) ürün getirilmesi amacıyla
pazara araç sokulması,
Pazarın kurulduğu yol, kaldırım vb. yerler ile özel ve kamu binalarına izinsiz olarak kazık, direk, büyük
çivi vb. çakılması, taşların sökülmesi, zarar verilmesi,
Belediyenin izni olmaksızın, belediyeye ait isim, amblem, logo vb. materyallerin kullanılması,
Her ne sebeple olursa olsun plajda kıyının halkın yürüyüşüne, denize girişine, çocukların oynamasına engel
olacak şekilde işgal edilmesi,
Kumsalda, sahilde gölge yapmak amacıyla vatandaşlarımızın beraberinde getirdikleri plaj şemsiyelerinin
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halka ücretsiz tahsil edilen yerlere konulmasına herhangi bir sebeple engel olunması,
36. Deniz taşıtlarının ilgili kurumların (Belediye, Liman İşletme Birimi,…) gösterdiği yerden başka yere
çekilerek kalafatlandırılması, onarılması, boyanması vb. tamiratların yapılması,
37. Plajlara araç ile girilmesi,
38. Belediyeden izin alınmadan ilan ve reklam tabelası dikilmesi, asılması.
MADDE 12: Belediyece tahsis edilen ve kiraya verilen yerler
Aşağıda belirtilen iş ve eylemler yasaktır.
1. Kiralama şart ve şekillerine uyulmaması ve vasfının değiştirilmesi,
2. Kullanım alanı dışına çıkılması,
3. İzinsiz değişiklik yapılması,
4. Ön, arka ve yan cephelerinin işgal edilip kapatılması,
5. Bir başka şahsa kiraya verilmesi.
MADDE 13: İnşaat ve her türlü tamiratlar
İnşaat ve her türlü tamiratlar sırasında aşağıdaki iş ve eylemler yasaktır.
1. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınmadan, işyeri ve meskenlerde tadilat ve tamirat
yapılması,
2. İnşaat ve tamirat alanlarında yapılan çalışmalar sırasında vatandaşların can ve mal güvenliği için tahta
perde, çadır, branda vb. malzemeler ile (görünümü bozmayacak şekilde) güvenlik tedbirlerinin alınmaması,
3. Her türlü bina yıkımlarında etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önlemek için sulama
yapılmaması ve gerekli emniyet tedbirlerin alınmaması,
4. Yıkımı yapılan binaların mutlak suretle zemine kadar yıkılmaması, tehlike arz edecek şekilde yarım
bırakılması,
5. İnşaat mahallinde inşaat ruhsatına ait teknik bilgileri ve isim unvanını belirtir levha ile iş kazasını önleyici
diğer ikaz levhalarını bulundurulmaması,
6. İnşaat alanında araç ve yaya geçişini engelleyecek şekilde kum, demir, tuğla vb. malzemelerinin yola ve
kaldırım üzerine bırakılması,
7. Harç makinelerinin cadde, sokak, meydan vb. yerlerde temizlenip yıkanması,
8. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde harç yapılması,
9. Halkın huzur ve istirahatini bozmamak için inşaatlarda kış mevsiminde saat 08.00’dan önce ve saat
17.00’dan sonra, yaz mevsiminde sabah saat 08.00’dan önce ve 20.00 saatleri dışında her türlü çalışma
yapılması (hafta sonları ve resmi tatillerde kış mevsiminde saat 10:00’ dan önce ve saat 17.00’ sonra, yaz
mevsiminde saat 10.00’ dan önce ve saat 20.00’ dan sonra çalışma yapılması),
10. Belediye encümeninin belirlediği inşaat yasağına uymamak,
11. Kaldırımların tahrip edilmesi, yükseltilmesi, kaldırım üzerine basamak yapılması, taş, karo, parke, seramik,
kilit taşı, mermer, halı vb. şekilde döşeme yapılması, belediyeden izinsiz boyanması,
12. İlgili kurumlardan müsaade alınarak, cadde, sokak, bulvar ve mahalle aralarında yapılan çalışma sırasında
ve sonrasında (gündüzleri kaza önleyici ikaz işareti, geceleri ise ışıklı işaret) tehlikeyi önleyici tedbirler
alınmaması,
13. Umuma ait yol ve kaldırımların yapım ve tamiratı için Belediyece dökülen taş, çakıl, kum vs. malzemenin
alınması,
14. Her türlü sıvı atık, katı atık dönüşüm maddelerinin nakilleri esnasında çevreye zarar vermeden nakil
araçlarını sızdırmazlık şartlarına uygun şekilde, koku oluşturmayacak şekilde kapalı kasa araçlarla
nakletmemek,
15. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ve her türlü suç ortamının oluşmasına neden olan, tehlikeli, virane ve
metruk yapıların sahiplerince onarılmaması, kapı ve pencerelerinin kapatılmaması veya yıktırılmaması,
16. Tehlike arz eden bina ve benzerlerini gerekli bakım ve onarımını yapmadan mesken vb. amaçlarla
kullanılması,
17. Umuma ait yeşil alan, yol ve kaldırımların üzerine belediyeye müracaat etmeden, belediyenin bilgisi
dışında ağaç dikilmesi, bahçe yapılması, garaj vb. yapılması,
18. İnşaat esnasında çevrede bulunan insanlara, çevreye, binalara gerekli önlemleri almayarak harç, sıva, boya
vb. sıçratılması ve zarar verilmesi,
19. İnşaat ve kazı esnasında hafriyatların kamu alanına (yeşil alan, kaldırım, cadde, yol vb. alanlara)
koyulması,
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20. Temel ve bodrumda biriken suların yola akıtılması.
İşyerleri Hakkında Emir Ve Yasaklar
MADDE 14: Yemek imalathaneleri ve tabldot fabrikaları
Yemek imalathaneleri ve tabldot fabrikalarında aşağıdaki iş ve eylemler yasaktır.
1. Yemek pişirmede ve imalatta kullanılacak tencerelerin, kapların ve malzemelerin paslanmaz çelikten oluşan
malzemeden olmaması,
2. Mutfak, hazırlama ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç kısımdan oluşmaması,
3. Ocaktan çıkacak koku ve dumanın salona gelmemesi için davlumbaz ile baca tertibatı bağlanmaması,
4. Kapların yıkanacağı yer ile yemek pişirilen ve imalat yapılan yerlerin zemini ve zeminden iki metre
yüksekliğe kadar mermer, fayans vb. su geçirmez madde ile kaplanmış, üst kısımların ise boyalı olmaması,
5. Salon kısmının zemini su geçirmez maddeden yapılmaması, tavan ile duvarların temiz ve boyalı olmaması,
6. Çalışanlar için salon ve imalathaneden ayrı bir yerde yeterince soyunma odası, dolabı, tuvalet ve lavabo
bulundurulmaması,
7. Bu tür işyerlerinde bulunan tuvalet, lavabo, dinlenme, soyunma odaları ve dolapları, duş yerleri, mutfak,
salon ve imalathanelere direkt açılmayacak şekilde bir bölme ile ayrılmaması, tuvalet ve lavabolara giriş
çıkışlarda steril malzeme ile dezenfekte yapılmaması,
8. Bu tür işyerlerinde çalışan işçilerin ellerinin temiz, tırnaklarının kısa olmaması, kılık kıyafet ve saç sakal
temizliğine özen gösterilmemesi,
9. Bulaşık kaplarını yıkamak için sıcak ve soğuk su tertibatı ve yıkanan kaplar içinde dinlendirme yerleri
olmaması,
10. Mutfak, imalathaneler ve yiyecek depolarının dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sinek telleri olmaması,
her tür haşarata karşı gerekli tedbirler alınmaması, havalandırma tertibatı bulunmaması,
11. Bu tür işyerlerinde tartı aleti bulundurulmaması,
12. Bu tür imalathanelerde, varsa hammaddelerin depo edildiği yerin olmaması, hazırlama, hamur yapılma,
silindirden geçirme, fırınlama gibi üretim süreçleri ve büro kısımlarının ayrı ayrı bölümlerde olacak şekilde
düzenlenmemesi, hijyen kurallarına uyulmaksızın üretim yapılması.
MADDE 15: Lokantalar, pakette yemek satış yerleri, pastane, imal ve satış yerleri
Aşağıdaki iş ve eylemler yasaktır.
1. Bu tür işyerlerinde masaların üzerinde temiz örtü kullanılmaması, kirli, yırtık ve eskimiş örtü kullanılması,
2. Servis masa ve sandalyelerin iyi cins malzemeden olmaması, kırık ve eski olması,
3. Salona müşteri alınan yerlerde en az birer adet olmak üzere kadın ve erkek için ayrı tuvalet bulunmaması,
lavabo bulunmaması, lavabolarda sıvı sabunluk, el kurulamak için kâğıt havlu veya peçete
bulundurulmaması,
4. Satışa ve servise sunulacak olan sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumaması için ısıtma tertibatı
bulundurulmaması,
5. Soğuk olarak tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler için buzdolabı vb. gerekli tertibat bulundurulmaması,
6. Bu tür işyerlerinde üstü açık yemek ve gıda maddesi bulundurulması,
7. Kırık, çatlak, yıpranmış, tabak, bardak, fincan, kaşık, çatal, vb. gibi malzemeler kullanılması,
8. Sirke, tuzluk, biberlik ve benzerlerinin süzgeçli ve delikli bir kapakla örtülü olmaması, elle alınmak üzeri
açıkta tuz, biber bulundurulması,
9. Servis masalarında müşterinin görebileceği şekilde menü ve fiyat listesi bulundurulmaması,
10. Servise ve satışa sunulan et yemeklerinin hangi cins hayvana ait etten yapıldığının menüde belirtilmemesi,
11. Mutfağın uygun bir yerinde saklanması gereken yiyecek ve içecek maddelerinin depolanması ve tabak,
çatal, kaşık, bıçak ve bardaklar ile ekmeklerin ayrı ayrı konulacağı dolaplar bulundurulmaması,
12. Döner ocağının etteki yanmayı önlemesi için et ile alev arasında en az 20 cm mesafe olmaması, döner
ocağının radyon telleri patlak, kırık ve paslı olması,
13. Bu tür işyerlerinde bozulmuş, bozulmaya yüz tutmuş, kokmuş, kokuşmuş yemekler ile satışa sunulmak
üzere hazırlanmış ürünlerin bulundurulması ve satılması.
MADDE 16: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (gazino, meyhane, bar, taverna, birahane, içkili
lokanta ve benzeri yerler)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde aşağıda yer alan iş ve işlemler yasaktır.
1. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde canlı müzik izin belgesi olmadan canlı müzik yapılması,
9

2.
3.
4.
5.

Bu tür işyerlerinde kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere yeteri kadar tuvalet, lavabo ve sıvı sabunluk
olmaması, ayrıca yeterli miktarda pisuvar bulunmaması,
Gürültünün yayılmasını engellemek maksadıyla ses yalıtımı yapılmaması,
Çalışanlar için soyunma odası ve dolabı bulunmaması,
İş yerinde pavyon ruhsatı olmadan müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrislerin beraber yiyip içerek
çalışması.

MADDE 17: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (otel, motel, pansiyon, kamping ve konaklama
yerleri)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde aşağıda yer alan iş ve işlemler yasaktır.
1. Bu tür işyerlerinde sıcak ve soğuk su tertibatı bulundurulmaması, konaklama yerlerinde ayrıca yeterli
miktarda duş yerlerinin olmaması,
2. Otel, motel, pansiyon, bar, birahane, gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu,
internet, oyun ve kokteyl salonları gibi işyerlerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde lokanta
mutfaklarında bulunması gereken şartları taşımaması,
3. Otel, motel gibi konaklama yerlerinin odalarında görevlileri çağıracak zil, telefon vb. olmaması,
4. Otel, motel gibi konaklama yerlerinde bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunmaması,
5. Otel, pansiyon ve benzeri işyerlerinin odalarında gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunmaması.
MADDE 18: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (düğün salonları, kokteyl salonu)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde aşağıda yer alan iş ve işlemler yasaktır.
1. Düğünlerde ve eğlence yerlerinde izin alınmaksızın havai fişek gösterisi yapılması,
2. Düğünlerde ve eğlence yerlerinde lazer gösterisi yapılması,
3. Encümence belirlenen saatler dışında, müzik yayını yapılması.
MADDE 19: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (internet salonları)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde aşağıda yer alan iş ve işlemler yasaktır.
1. İnternet salonlarında lisanssız ve bandrolsüz her türlü film, bilgisayar yazılımı, bilgisayar ortamında tutulan
veri ve bilgisayar oyunlarına ait cd ve benzeri ekipmanların korsan olarak kopyalanması, kiralanması veya
satılması,
2. İnternet salonlarının ana girişini ve bilgisayarların bulunduğu bölümleri gösteren kamera sistemi
bulundurulmaması,
3. İnternet salonlarında müzik çalınması,
4. İnternet salonlarında her bilgisayar da kulaklık bulundurulmaması,
5. İnternet salonlarında bulunan bilgisayarların hepsinde internet bağlantısı olmaması,
6. İnternet salonlarında elektronik, mekanik oyun alet ve makineleri bulundurulması,
7. İnternet salonlarında filtre programı kullanılmaması.
MADDE 20: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (oyun salonları)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde aşağıda yer alan iş ve işlemler yasaktır.
1. Oyun oynatılan işyerlerinde kirli veya yıpranmış oyun aletleri, masa, sandalye, örtü kullanılması,
2. Otomatik veya yarı otomatik mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılmaması,
3. Oyun salonlarında çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk veya sandalye
bulundurulmaması.
MADDE 21: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (sinema ve tiyatro salonları)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde aşağıda yer alan iş ve işlemler yasaktır.
1. Sinemalarda, ehliyetsiz makinistlik yapılması,
2. Sinemalarda, çift makinist bulundurulmaması,
3. Sinema, tiyatro vb. biletle girilen eğlence yerlerine salon kapasitesinden fazla müşteri alınması,
4. Sinema, tiyatro vb. gibi yerlerde, ilan edilen saatte gösteriye başlanılmaması,
5. Sinemalarda her seans arasında salonun usulünce boşaltılmaması, on beş dakika süre ile havalandırma
yapılmaması ve salonun temizliği yapılmaması.
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MADDE 22: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (kahvehaneler ve kıraathaneler)
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde aşağıda yer alan iş ve işlemler yasaktır.
1. İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulundurulmaması,
2. Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulundurulmaması,
3. Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılmaması,
4. İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olmaması,
5. Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunulmaması,
6. Ocağın bulunduğu yerin cam ile salondan ayrı olmaması,
7. İşyerinin çalışma koşullarının devamlı hijyenik olmaması,
8. Kahvehanelerde çalışanların bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunu ve hijyen belgesini
gösterememesi.
MADDE 23: Un fabrikaları (değirmen vb.)
Un fabrikalarında aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunmak yasaktır.
1. İşçilere işbaşında özel ve temiz iş elbisesi, saçları kapatacak bone vs. giydirilmemesi,
2. Bu tür işyerlerinin zemininin her tarafı kolayca yıkanabilecek su geçirmez bir maddeden yapılmaması ve
buralarda gidere bağlı ızgara ve sifon bulundurulmaması,
3. Bu tür işyerlerinin her tarafı senede en az bir defa badana ve boya yapılmaması,
4. Bu tür işyerlerinde büyük ve küçük her cinsten hayvan bulundurulması.
MADDE 24: Ekmek ve unlu mamuller imal yerleri
Ekmek ve unlu maluller imal yerlerinde aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Unların elenmeden işlenmesi,
2. İmalatta kullanılan hamur, ekmek ve diğer ürünlerin içine yabancı madde karışmaması için gerekli
önlemler alınmaması,
3. Fırınların bacalarına filtre takılmaması ve belli aralıklarla baca ve filtrelerin temizlenmemesi,
4. İşçilere işbaşında özel ve temiz iş elbisesi, saçları kapatacak bone vs. giydirilmemesi, hamurkârlar
çalışırken ayrıca bir önlük giyilmemesi,
5. Bu tür işyerlerinin üretim yerlerinde duvarlar zeminden en az 2m yüksekliğe kadar mermer, fayans gibi su
geçirmez bir madde ile kaplanmaması, üst kısımların boyanmaması,
6. Bu tür işyerlerinin zemininin her tarafı kolayca yıkanabilecek su geçirmez bir maddeden yapılmaması ve
buralarda gidere bağlı ızgara ve sifon bulundurulmaması,
7. Bu tür işyerlerinde büyük ve küçük her cinsten hayvan bulundurulması,
8. Fırınlarda ve unlu mamuller imal yerlerinde çalışan işçiler için, üretim yapılan yerlerden bağımsız olarak
sağlık koşullarına uygun dinlenme yerleri, tuvalet, lavabo ve duş bulundurulmaması,
9. Un çuvallarının ekmek yapılan yerden bağımsız ayrı bir bölümde olmaması, yerle temas etmeyecek şekilde
en az 15. Cm ızgara üzerine konulmaması ve duvara yaslanılmaması,
10. Fırınlarda ve unlu mamuller imal yerlerinde havalandırma tertibatı bulundurulmaması,
11. Fırınlarda-unlu mamuller imal yerlerinde kullanılan hamur teknelerinin paslanmaz çelikten olmaması ve
sürekli temiz tutulmaması, artık hamurların tekne içinde bulundurulması,
12. Ekmek, unlu mamuller vb. imalatında kullanılan araç ve gereçlerin daima temiz bir şekilde
bulundurulmaması, bu araçların başka sebeplerle kullanılması,
13. Ekmek, simit ve unlu mamullerin imalatında, fiziki görünümü bozuk olan ürünlerin (yanık, basık,
pişmemiş vb.) imalatının yapılması,
14. Hamur halindeki ekmeklerin konulduğu pasaların ve pasalara ait bezlerin temiz olmaması,
15. Binek otolarla ya da üstü açık ve hijyenik olmayan araçlarla ekmek, un ve unlu mamullerin taşınması,
16. Fırınların ve un depolarının havalandırılmaması, pencereleri ince tel örgü ile kapatılmaması,
17. İmalatta kullanılan hamur, ekmek ve diğer ürünlerin içine yabancı madde karışmaması için gerekli
önlemler alınmaması.
MADDE 25: Ekmek ve unlu mamuller satış yerleri
Ekmek ve unlu mamuller satış yerlerinde aşağıdaki iş ve eylemler yasaktır.
1. Hijyen belgesi olmayan işletme çalışanlarınca satış yapılması,
2. Simit, ekmek fırınları ve unlu mamuller satış yerlerinde, sattıkları ürünlerin fiyat ve gramajını gösteren
belgenin görünür bir yere asılmaması,
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3. Taze ve bayat ekmekler ile her türlü unlu mamullerin ayrı ayrı yerlerde bulundurulmaması, üzerine taze ve
bayat olduğunu gösterir ibare konulmaması,
4. İmal edilen ekmek, simit ve unlu mamullerin imalatında, fiziki görünümü bozuk olan ürünlerin (yanık,
basık, pişmemiş vb.) satışının yapılması,
5. Kapalı ve hijyenik olmayan ortamda ekmek satışı yapılması,
6. Fırınlarda ve ekmek satılan yerlerde terazi bulundurulmaması,
7. Simit, ekmek bayileri ve ekmek satış yerlerinde ekmek ve benzeri maddelerden başka şeyler satılması,
8. Bu tür işyerlerinde ürünlerin, tüketiciye özel kâğıt, poşet ve benzeri ambalaj malzemelerine sarılarak
verilmemesi,
9. Bu tür işyerlerinde satışa sunulan ürünlerin kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda olmaması.
MADDE 26: Bakkallar, büfeler ve marketler
Bakkallar, büfeler ve marketlerde aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Belediyenin mülkiyetindeki işyerleri için gösterilen yerler ve ölçüler dışında büfe, market, bakkal açılarak
faaliyet gösterilmesi,
2. Tüm tezgâh ve rafların zeminden en az 15 cm. yüksekte olmaması,
3. Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere
ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâh bulunmaması,
4. Gıda maddeleri ile diğer maddelerin farklı raf ve tezgâhlarda satışa sunulmaması,
5. Ekmekler ve unlu mamullerin kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulmaması,
6. Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 metreden büyük işyerlerinde danışma birimi
bulunmaması,
MADDE 27: Okul kantinleri
Okul kantinlerinde aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Tüm rafların zeminden en az 15 cm. yüksekte olmaması,
2. Okul kantinlerinde sıcak su tertibatı bulundurulmaması,
3. Okul kantinlerinde koku tahliyesi için tahliye düzeneği kurulmaması,
4. Okul kantinlerinde çalışanların gerekli beden ve işletme temizlik kurallarına uymaması ve temiz iş kıyafeti
giymemesi (Bone, eldiven, önlük vb.)
MADDE 28: Manavlar, kuruyemişçiler ve şarküteri
Manavlar, kuruyemişçiler ve şarküterilerde aşağıdaki iş ve eylemler yasaktır.
1. Büfeler ve okul kantinleri hariç diğer iş kolları ayrı ayrı kasap, manav, kuruyemiş, vb. reyon kurarak ve
ruhsat almak koşuluyla faaliyette bulunulmaması,
2. Manavlarda sebze ve meyvelerin kolayca yıkanabileceği şekilde masa ve rafların olmaması, iki metre
yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanmaması,
3. Kuruyemiş ve kurukahve satılan işyerlerinde kavurma işlemi yapılacaksa bunun için gerekli donanımın
kurulmaması,
4. Pişirilmeden yenen sebze ve meyvelerin ayrı ayrı bölümlere konulmaması,
5. Sebze ve meyvelerin temizlenmeden satışa sunulması,
6. Tüm tezgâh ve raflarda fiyat belirten etiketler bulundurulmaması,
7. Tüm tezgâh ve raflar zeminden en az 15 cm. yüksekte olmaması,
8. Kuruyemiş satışı yapan işletmelerin satış yaptıkları ürünlerin üzerini kapatmaması.
MADDE 29: Kırmızı et ve et ürünleri satış yerleri
Kırmızı et ve et ürünleri satış yerlerinde aşağıdaki iş ve eylemleri yasaktır.
1. Uygun saklama koşulları dışında et ve et mamulleri bulundurulması,
2. Satılan etlerin, yağlı kâğıtlara sarılıp tartıldıktan sonra müşteriye verilmemesi,
3. Kıyma ve etlerin müşterinin gözü önünde hazırlanmaması,
4. Et üretim tesislerinde hazırlanmış, paketlenmiş, üzerinde üretim ve tüketim tarihleri bulunan hazır kıyma
haricinde açıkta kıyma bulundurulması,
5. Et ve et mamulleri satan işyerlerinde tezgâhların paslanmaz malzeme, fayans veya mermer döşenmiş
olmaması, etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzemeler ve kıyma makineleri
kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olmaması,
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Etlerin saklanmaları için kapasiteye göre soğutma tertibatlı dolaplar, soğuk hava deposu
bulundurulmaması, etlerin ayrı ayrı paslanmaz çengellere asılmaması,
7. Her türlü etlerin satışa hazırlandığı ve satışa arz edildiği kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülecek
şekilde camekânlı teşhir dolapları bulundurulmaması,
8. Et ve et ürünleri üzerinde satış fiyatı ve cinsini belirtir etiketlerin etlerin üzerine yapışık şekilde olmaması,
9. Satışa sunulan etlerin üzerine veteriner hekimce 3,5 (üç buçuk) cm. çapında ve içinde koyun, keçi, sığır,
dana, manda vb. cins isimlerin yazılı olduğu etlerine damgası vurulmuş olarak satılmaması,
10. Et ve et ürünleri satan iş yerlerinde başlık ve eldiven giyilmemesi,
11. Kasaplarda ve et satış reyonlarında çalışan personelin kasaplık sertifikası olmaması,
12. Et nakline ait araçlarda etten başka malzeme taşınması.
6.

MADDE 30: Beyaz et ve ürünleri satış yerleri
Beyaz et ve ürünleri satış yerlerinde aşağıdaki iş ve eylemler yasaktır.
1. Kasap, tavuk ve sakatat satış yerlerinde zemin ve zeminden en az 2m yüksekliğe kadar fayans, mermer vs.
su geçirmez bir madde ile kaplı olmaması, üst kısımlar yağlı boya ile boyanmaması,
2. Beyaz etlerin saklanmaları için kapasiteye göre soğutma tertibatlı dolaplar, soğuk hava deposu
bulundurulmaması,
3. Beyaz et ve ürünleri üzerinde satış fiyatı ve cinsini belirtir etiketlerin etlerin üzerine yapışık şekilde olması,
4. Beyaz et ve et ürünleri satan iş yerlerinde başlık ve eldiven giyilmemesi,
5. Kesilmiş kümes hayvanlarının iç organları çıkarılmış ve temizlenmiş olmaması.
MADDE 31: Sakatat satış yerleri
Sakatat satış yerlerinde aşağıdaki iş ve eylemlerinde bulunulması yasaktır.
1. Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesinde suyu bol akan bir havuz
bulunmaması, şebeke suyu kullanılmaması,
2. Temizlenmemiş sakatatın satışının yapılması,
3. Sakatat satış yerlerinde et kıyma makinesi bulundurulması,
4. Bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş, parazitli sakatatların rastgele atılması, sokak kedi ve köpeklerine
yedirilmesi,
5. Bu tür işyerlerinde şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir
nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulundurulmaması.
MADDE 32: Balık ve su ürünleri satan işyerleri ile pazar yerlerinde balık satışı yapanlar
Aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Balık satan işyerlerinde, balık satışının diğer iş kollarından ayrı bağımsız bir bölümde yapılmaması,
2. Balık satış amaçlı işyeri, marketler ve pazarlarda balık ve her türlü su ürünlerinin yarım kapalı, kapalı
soğutuculu çelik tezgâhlarda satışa sunulmaması,
3. Belediyenin ve yetkili kurumların belirlediği yerler dışında balık ve su ürünlerinin satışının yapılması,
4. Satışa sunulan balık ve su ürünlerinin cinsini ve buz hane balığı olduğunu gösterir etiket konulmaması,
5. Balık tartılan kapların ve diğer malzemelerin temiz olmaması,
6. Balık temizleme işlemi, balık atıklarının zemine yapışmayacak mermer, paslanmaz maden masalarda
yapılmaması,
7. Balık satış yerlerinde şebeke suyu kullanılmaması,
8. Balık satış işyerlerinin zemini ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar duvarları su geçirmez maddeden
yapılmaması, dükkânın içinde uygun bir yerde ucu gidere bağlı sifonlu ızgara bulundurulmaması,
9. Balık satış yerleri ve pazarlarda cadde, sokak, kaldırım ve pazar içerisine su akmasını önleyecek tedbirler
alınmaması,
10. Her türlü balık ve su ürünleri atıkları, ağzı daima kapalı, kolay yıkanabilir kaplarda toplanmaması,
11. Balık ve su ürünleri satan işyerlerinde, başka gıda maddesi satılması,
12. Pazarlarda, balık ve su ürünleri satan işyerlerinde kokmuş, kokmaya yüz tutmuş balıkların bulundurulması
ve satılması,
13. Balık satışı yapanların su geçirmez önlük ve çizme giymemesi
14. Satışa sunulan balık ve su ürünleri müşterinin görebileceği şekilde hazırlanmaması,
15. Seyyar balık satışı yapılması,
16. Balıkçıların, sattıkları balıkları alıcılara sağlam ve temiz naylon poşet içinde vermemesi, satışa sunulan
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balıkların üzerinin kirli malzemeler ile örtülmesi.
MADDE 33: Berberler
Berberlerde aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Fiyat Tarifesi bulundurulmaması,
2. Salonun uygun bir yerinde yeterli büyüklükte vestiyer, askılık vb. olmaması,
3. Ustalık ve kalfalık belgesi olmadan çalışması,
4. Kullanılan malzemelerin temiz ve sağlam olmaması,
5. Ustura, makas, makine vb. malzemelerin iyi cinsten olmaması, kılları dökülmüş tıraş fırçalarının
kullanılması,
6. Jiletli ustura kullanılıyor ise jilet değiştirme işleminin müşterinin gözü önünde yapılmaması ve her müşteri
için ayrı ayrı jilet kullanılmaması,
7. Kullanılan havlular, önlükler vb. malzemeler her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış, temiz, yırtık ve
yıpranmamış olmaması,
8. Her tıraştan sonra kullanılan aletlerin dezenfeksiyon işlemi için lizollu su veya sterilizasyon cihazı
bulundurulmaması ve kullanılmaması,
9. Çalışma tezgâhlarının üzerinin mermer veya su geçirmez bir maddeden olmaması, her müşteri koltuğunun
karşısında temiz ayna bulunmaması,
10. Olası küçük kanamalara tedbir olarak tek kullanımlık kantaşı bulundurulmaması.
MADDE 34: Kuaförler
Kuaförlerde aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Fiyat tarifesi bulundurulmaması,
2. Salonun uygun bir yerinin bekleme yeri olarak ayrılmaması, bekleme ve salonun çalışma yerindeki
koltukların bakımlı olmaması,
3. Kuaförlerin zeminin düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş
olmaması ve su giderlerin ızgaralı sifon ile kanala bağlanmaması,
4. Boyama, manikür, pedikür, cilt, vücut, el ve ayak bakım yerleri gibi bölümlerin salondan görünmeyecek
şekilde ayrı bir yerde olmaması,
5. Şehir şebeke suyu kullanılması sırasında su kesintilerine karşı yeterli büyüklükte musluklu depo
bulundurulmaması,
6. Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunmaması ve kullanılmaması,
7. Salonun uygun bir yerinde yeterli büyüklükte vestiyer, askılık vb. olmaması,
8. Ustalık ve kalfalık belgesi olmadan çalışılması,
9. Kullanılan malzemelerin temiz ve sağlam olmaması,
10. Kullanılan malzemeyi koymak için bir takım dolabı veya yeterli miktarda çekmeceler bulunmaması,
11. Kullanılan havlular, önlükler vb. malzemelerin her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış, temiz olmaması,
yırtık ve yıpranmış olması.
MADDE 35: Güzellik salonları
Güzellik salonlarında aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunmaması ve kullanılmaması,
2. Kullanılan malzemelerin temiz ve sağlam olmaması,
3. Güzellik salonlarının faaliyet gösterdiği süre boyunca bir mesul müdür bulundurulmaması, mesul müdürün
güzellik uzmanı olmaması,
4. Güzellik uzmanları tarafından yapılacak işlemler ve sonucunda ortaya çıkabilecek yan etkiler anlatılarak
kişiye bilgi verilmemesi,
5. Güzellik salonlarında çalışanların yakalarında adını, soyadını, unvanını veya mesleğini belirten fotoğraflı
ve mesul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik kartı bulundurmaması,
6. Sağlık Bakanlığı tarafından üretim veya ithal izni verilen ürünler dışında ilaç, kozmetik malzeme
bulundurulması, kullanılması ve satılması,
7. Güzellik salonları bünyesinde açılan Cilt (yüz ve boyun) Bakım Birimi, Epilasyon/Depilasyon Birimi,
Vücut Bakım (selülit) Birimi, El Ayak Bakım Biriminde, güzellik uzmanının uygulayacağı işlemler
haricinde başka bir uygulama yapılması,
8. İlk yardım seti bulundurulmaması.
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MADDE 36: Hamam ve saunalar
Hamam ve saunalarda aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Bu tür işyerlerinde çalışanların saç, sakal ve tırnaklarının kesilmiş ve temizlenmiş olmaması,
2. Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımların kişiye özel olmaması ve her kullanımdan sonra
yıkanmaması ve dezenfekte edilmemesi,
3. Hamamlarda kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılan maddeler sıhhi şartları taşımaması ve her
bakımdan sonra usulünce temizlenmemesi,
4. İhtiyacı karşılayacak kadar tuvalet, pisuvar olmaması, tuvalet ve duşa kabinlerin fayans, kalebodur veya
mermer kaplı olup hijyenik temizliğine özen gösterilmemesi,
5. Hamam ve saunalarda yeteri kadar terlik, bone bulundurulmaması, bu malzemelerin her kullanımdan sonra
temizlenmemesi ve dezenfekte edilmemesi,
6. Saunalarda iç sıcaklığı gösteren termometreler olmaması,
7. Sağlık ve hijyen yönünden hamam ve saunaya girmesinde sakınca bulunan kimselere yönelik uyarıcı
levhalar bulundurulmaması,
8. Bu tür işyerlerinde zeminlerin ve duvarların su geçirmez mermer, fayans vb. malzemelerden olmaması,
dökük, kırık, deforme ve yıpranmış olması,
9. Böcek ve haşarat olmaması için gerekli tedbirler alınmaması,
10. Acil durum butonu olmaması.
MADDE 37: Çamaşır, halı yıkama yerleri ve kuru temizleme
Aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Çamaşırhanelerde kirli ve temiz çamaşırlar için ayrı ayrı bölümler olmaması,
2. Atık suların işyeri içerisinde birikinti yapmayacak şekilde kapalı atık su kanallarına akmasının
sağlanmaması,
3. Çamaşır yıkama yerlerinin her tarafının yeterince gündüz ışığı ile aydınlatılmasının sağlanmaması,
4. Yıkama ve temizleme esnasında meydana gelecek buharlaşma ve kokuların havalandırma sistemleri ile
giderilmesinin sağlanmaması,
5. Çamaşır ve kuru temizleme yerlerinde ütü odalarının yıkama kısmından ayrı olmaması,
6. Çamaşırların yıkama ve temizleme öncesinde sterilize edildikten sonra hijyenik şekilde yıkanmaması,
temizlenmemesi ve muhafaza edilmemesi,
7. Çalışan personele ait kolaylık tesislerinin bakımlı olmaması (tuvalet, giyinme odası vs.).
MADDE 38: Tüpgaz, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde satan, depolayan, imal eden işyerleri
Aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Bu işyerlerinin yangın söndürme tertibatı itfaiye yönetmeliği hükümlerine göre olmaması,
2. Yanıcı ve patlayıcı madde imalatı ve ticareti yapılan yerlerin merdiven altlarında, koridorlarında, girişçıkış yerlerinde konutlarda ve diğer işyerlerinde bulunması,
3. Yanıcı ve patlayıcı madde imal eden ve bulunduran işyerlerinde (iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ) uyarıcı
levha bulundurulmaması,
4. Depolama ( sıvı yakıt ) tesisi için alınmış izni ibraz edilmemesi,
5. Tankerlerden mazot veya yakıt akıtarak çevrenin kirletilmesi,
6. Cadde, sokak, bulvar ve meskenlere yakın yerlere dolu ve boş tüp yüklü araçların park edilmesi,
7. Tüp satış yeri ve bayilerinde tüpten tüpe dolum yapılması,
8. Tüp satış yerlerinde ilgili kurum ve belediyece belirtilen 500 kilogramı geçmeyecek şekilde 16 kilogramlık
büyük tüp, 2 kilogramlık küçük tüpten fazlası, sanayi tipi tüp ve hidrojen tüpü bulundurulması,
9. Tüp dolum toleransları 2 kg’ lık tüplerde artı eksi 150 gram, 10-12 kg’ lık tüplerde artı eksi 300 gram, 20
kg ve daha fazla ağırlıktaki tüplerde artı eksi 500 gram olması,
10. TSE standardı damgası bulunmayan, özelliğini kaybetmiş, deforme olmuş, korsan tüp satışı yapılması ve
işyerinde bulundurulması,
11. Tüp satış yerlerinde içme suyu ve gıda maddesi satışı yapılması ve bulundurması,
12. Tüp satış yerlerinin haricinde irtibat büroları ve tüp malzemeleri satış yerlerinde tüp bulundurulması ve
satılması,
13. Tüp Satış Bayileri haricinde bina ve bahçelerinde depolama maksadıyla boş ve dolu tüp bulundurulması.
14. Güneş ışığına maruz kalacak şekilde açıkta (kapalı kasası olmayan araç) su nakliyesi yapılması.
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MADDE 39: Odun, kereste, kömür ve mangal kömürü satış yerleri
Aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Odun ardiyelerinde öbekler halinde kırılmış odun bulundurulmaması,
2. Açıkta odun bulundurulması ve her ne şekilde olursa olsun ıslatılması ve ıslak satılması,
3. Odun tartı kaplarının üzerine kasanın ağırlığının silinmeyecek şekilde yazılmaması,
4. Keresteler, odunlar ve kömür torbaları, yıkılıp kaymayacak şekilde muntazam biçimde istiflenmemesi,
5. Odun, kereste, kömür satış yerleri ve depoların yangından korunma tertibatı almaması,
6. Satışa sunulan malların cins ve ebatlarını, satış fiyatını gösterir levhaların müşterilerin görebileceği yerlere
asılmaması,
7. Kömür torbalarının üzerinde logo, unvan, firma ismi olmadan satış yapılması,
8. Kömür torbaları yırtık, patlak, ağzı açılmış ve özelliğini kaybetmiş olması.
MADDE 40: Taş, kum, kireç ocakları, beton, biriket, büz, tuğla, kiremit, karo, mermer imal ve satış
yerleri
Aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Bu tür işyerlerinin halkın sağlığına ve dinlenmesine zarar verecek, şehrin estetiğini bozacak şekilde konut
alanları içinde ve ilgili birimlerin uygun gördüğü yerler dışında satış ve imal yapılması,
2. İş güvenliği açısından, imal ettikleri ve satışa sundukları malzemelerin düzgün şekilde istiflenmemesi,
3. Yükleme, boşaltma alanlarının çevresi uygun bir malzeme ile çevrilmiş olmaması,
4. Tozların çevreyi kirletmemesi ve rahatsız etmemesi için imalatta kullanılacak malzemelerin ıslatılmaması
ve gerekli önlemlerin alınmaması,
5. Beton mikserlerine kapasitesinden fazla yük yüklenmesi,
6. Beton mikserlerinin sevkiyatı sırasında betonun yollara dökülmesi,
7. Mikser araçları içerisinde kalan beton vb. malzemelerin gelişi güzel çevreye boşaltılması,
8. İşletmeye ait imalatta kullanılan ya da pazarlanan her türlü atık durumdaki malzemelerin görüntü ve çevre
kirliliği oluşturacak şekilde depolanması,
9. Satış yerlerinde görüntü kirliliği oluşturacak şekilde aşırı derecede malzeme yığarak depolanması.
MADDE 41: Sirkler, lunaparklar ve panayır yerleri
Aşağıdaki iş ve eylemlerde bulunulması yasaktır.
1. Belediyenin izin verdiği yerler dışında sirk, lunapark, panayır açılması,
2. Lunapark ve sirklerde bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere
teknik bilgi ve yeterliliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulundurulmaması,
3. Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulmaması,
4. Lunapark ve sirklerde zeminin toz kaldırmayacak uygun bir malzeme ile kaplanmaması,
5. Sirk ve lunaparklarda bilgi ve zeka geliştirici yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve
benzeri şans oyunları oynatılması,
6. Sirklerde yeteri adette ve uygun nitelikte oturma yerleri olmaması,
7. Elektrik kesilmesinde otomatik olarak devreye girecek yeteri kapasiteye sahip jeneratörler ayrı bir bölümde
bulundurulmaması ve çevresel gürültü oluşturulmayacak şekilde gerekli önlemler alınmaması.
MADDE 42: Talimatnamede hüküm bulunmayan haller
1. Bu Talimatnamede hüküm bulunmayan hallerde;
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
ç) 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik,
d) 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 43: Bu talimatnamede zikredilmeyen iş kolları talimatnamenin genel esaslarına tabidirler.
MADDE 44: Bu talimatname Burhaniye Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde tüm işyerleri için
geçerlidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kabahatlerin Tespit Usulü, İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi
MADDE 45: Kabahatlerin tespit usulü
1. Bu talimatnamede sayılan Emir ve Yasaklar ile Kabahatler Kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve
hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek
"tutanak" ile yapılır.
MADDE 46: İdari yaptırım kararı ve karar verme yetkisi
1. Bu talimatnamede sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında
16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1’ inci maddesi
gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’ nci maddesinde belirlenen idari
para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine 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.
3. Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma
süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 47: Bu talimatnamenin yürürlüğe girmesi ile 05 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan Burhaniye
Belediyesi Zabıta ve Kabahatler Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 48: Elli bir (49) maddeden ibaret bu talimatname belediye meclisinin kabulü üzerine belediyemiz
internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 49: Bu talimatname hükümleri Burhaniye Belediye Başkanlığı adına Zabıta Müdürlüğünce yürütülür.
Bu talimatname Burhaniye Belediye Meclisinin 03/06/2022 tarih ve 2022/186 sayılı kararı ile onaylanarak
yürürlüğe girmiştir.
03/06/2022 KARAR NO: 2022-187
İlçemiz Ören Mahallesinde kurulacak baz istasyonuna ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifi değerlendirmeye alınmış olup, konuya ilişkin 28/04/2022 tarih ve 25141sayılı yazı ile Çevre
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne görüş sorulmuş ancak yazışmalar henüz sonuçlanmadığından
konunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
03/06/2022 KARAR NO: 2022-188
İlçemiz Geriş Mahallesinde kurulacak baz istasyonuna ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği teklifi değerlendirmeye alınmış olup, konuya ilişkin 28/04/2022 tarih ve 25141sayılı yazı ile Çevre
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne görüş sorulmuş ancak yazışmalar henüz sonuçlanmadığından
konunun tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine imar komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce
oybirliği ile karar verilmiştir.
03/06/2022 KARAR NO: 2022-189
İlçemiz Ören Mahallesi, 24 29 G Uygulama İmar Planı Paftası, 253 ada, 3 numaralı parsele imar durum belgesi
verilmesi konusuna ilişkin Burhaniye Belediye Meclisince alınan 03/12/2021 tarih ve 2021/333 sayılı karar
yeniden değerlendirmeye alınmış olup, yapılan incelemeler neticesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
Turizm Tesis Alanı lejantında kalan taşınmazın planda yer alan ada orta çizgileri sebebiyle müstakil durumda
olmasından dolayı bahse konu taşınmaza inşaata esas imar durum belgesi verilmesinin uygun olacağına imar
komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
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03/06/2022 KARAR NO: 2022-190
Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Mahkeme Mahallesi 729 Ada 79 Parselde kayıtlı
taşınmaz üzerine “Kapalı Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi” yapılmak amacıyla Balıkesir Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğüne 25 yıllık bedelsiz intifa hakkı verilmesi talebi ile ilgili konu değerlendirmeye alınmış olup;
İlçemiz Mahkeme Mahallesi 729 Ada 79 Parselde kayıtlı 7.356,81m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Kapalı
Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi” yapılmak amacıyla Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 75 inci maddesinin d fıkrası esasları kapsamında bedelsiz olarak iki yıl içerisinde
başlanması kaydıyla ve başlamadığı takdirde tahsisin iptal edilmesi şartıyla 10 (on) yıl süre ile intifa hakkı
verilmesine, gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Plan ve Bütçe
Komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
03/06/2022 KARAR NO: 2022-191
Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Ören Mahallesi 265 Ada 1 Parselde bulunan daha
önce alınan tahsis kararı ile Kaymakamlık Lojmanı olarak kullanılmakta iken Belediyemize geçen binanın ticari
işletme amacıyla kullanılmak üzere 10 yıl süre ile yıllık kira bedeli de belirlenerek Burhaniye Belediyesi BurBel Turizm A.Ş.’ne işletme devrinin yapılması ile ilgili konu değerlendirmeye alınmış olup;
Mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Ören Mahallesi 265 Ada 1 Parselde bulunan
640,00m² yüzölçümlü bahçeli kargir evin ticari işletme amacıyla kullanılmak üzere Belediyemize bağlı Bur-Bel
Turizm A.Ş.’ye 10 (on) yıl süre ile devir edilmesinin uygun olduğuna, bu itibarla söz konusu taşınmazın
01/07/2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık kira bedeli olarak 4.000,00TL olarak belirlenmesine, bu konuda
yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Derya
BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER ret oyu vermiştir.)
03/06/2022 KARAR NO: 2022-192
Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2022 Mali Yılı Gelir
Tarifesinde yer alan İmar Planına(1/1000) Dahil Edilen Hizmet Ücret Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi ile
ilgili olarak;
2022 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan İmar Planına (1/1000) Dâhil Edilme Hizmet Ücret Tarifesinin revize
edilerek aşağıda belirtilen tarifenin uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda
Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.(Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Namık Kemal
GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER ret oyu vermiştir.)
İMAR PLANINA (1/1000) DÂHİL EDİLME HİZMET ÜCRETİ (KDV Hariç)
Gelirin Adı
1- Ören Mahallesi Yüksekokul - DENETKO kavşağına kadar olan alan için
imar planına dâhil edilen net alanın
2- Ören – Geriş - Çoruk - Pelitköy - Taylıeli - Şarköy - İskele Mahalleri sahil
kesimleri imar planına dâhil edilen net alanın
3- İskele-Şarköy-Taylıeli (Öğretmenler Mahallesi) E-87 Karayolu ile Karınca
Deresi arasında kalan alan için İmar Planına dâhil edilen net alanının
4- Diğer mahallelerdeki arazilerin imara dâhil edilmesi durumunda imar
planına dâhil edilen net alanın

Birimi

Bedeli

m²

60,00

m²

54,00

m²

48,00

m²

30,00

NOT: 1,2,3 ve 4. Maddeler Uygulama İmar Planı onay tarihi esas alınarak hesaplanacaktır.
5- a) İlave uygulama imar planının (Jeolojik ve Jeoteknik etütlerle birlikte)
serbest şehir plancılarına hazırlatılarak Belediyemize sunulması halinde ilave
m²
15,00
uygulama imar planına dâhil edilen net alanın
b) Mevzi uygulama imar planının (Jeolojik ve Jeoteknik etütlerle birlikte)
serbest şehir plancılarına hazırlatılarak Belediyemize sunulması halinde imar
m²
30,00
planına dâhil edilen net alanın
c) Uygulama imar planı değişikliği taleplerinde Meclis onama ve dosya ücreti
m²
7,00
alınır. Planlama net alanının beher m² si, (Bu ücret 6.000 TL.'den az olamaz)
ç) İmar planı değişikliği sonrasından emsal artışı var ise mevcut imar planına göre artan net emsalin (katlar alanının) bulunduğu
bölgedeki arsa emlak değeriyle çarpımından %20 si oranında imar planı değişikliği hizmet ücreti ayrıca alınır. (bu ücret 6.000
TL.'den az olamaz)
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6- Belediyemizin
3194 S.K.18. madde
uygulamalarından
alacağı hizmet
ücreti

a) Uygulama parsel maliklerince özel mühendislik
bürolarına hazırlatılmış ise bu uygulama için m²’si (
Bu ücret 2.500 TL’den az olamaz.)
b) Uygulama parsel maliklerince Belediyeye müracaat
edilerek Belediyemizce hazırlanmış ise m²’si

m²

0,40

m²

10,00

03/06/2022 KARAR NO: 2022-193
Satışından elde edilecek gelirin İlçemiz Merkez ve Kırsal Mahallelerinde Belediyemizce gerçekleştirilecek olan
yol yapım işleri harcamalarında kullanılmak üzere mülkiyeti Burhaniye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz
Pelitköy Mahallesi 493 ada 15 no’lu parsel ile Taylıeli Mahallesi 195 Ada 3 no’lu parselde kayıtlı iki adet
arsanın gerekirse ifraz da yapılarak satışının yapılması ile ilgili konu değerlendirmeye alınmış olup;
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Pelitköy Mahallesi 493 ada 15 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz ile
Taylıeli Mahallesi 195 Ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların, gerekirse ifraz da yapılarak ifrazdan
oluşacak olan parsellerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince satışının yapılabilmesi ve bu taşınmaz
satışlarından elde edilen gelirin İlçemiz genelinde gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları neticesinde bozulan yol
ve kaldırımların yapım/onarım, altyapı/üstyapı ve iş makinesi alımıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere iş
ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Derya
BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER ret oyu vermiştir.)
03/06/2022 KARAR NO: 2022-194
Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2022 Mali Yılı Gelir
Tarifesinde yer alan Sosyal Etkinlik Merkezi ve Gündüz Bakımevleri ücret tarifesinin yeniden
değerlendirilmesi ile ilgili konu değerlendirmeye alınmış olup;
Sosyal Etkinlik Merkezi ve Gündüz Bakımevleri ücret tarifesinin gelişen şartlar dâhilinde revize edilerek
aşağıda belirtilen tarifenin 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonu raporu
doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Derya
BAYINDIR, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER ret oyu vermiştir.)
GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ (GBE) ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)
Gelirin Adı

Birimi

Bedeli

5393 SK. 18 md. gereğince;
Hane geliri 6.500,00 TL’ye kadar olan aileler için;
Tam Gün (36 ay – 72 ay yaş grubu aylık)

Ay

825,00

Yarım Gün (36 ay – 72 ay yaş grubu aylık)

Ay

500,00

Kırtasiye Ücreti (Eğitim/Öğretim Dönemi) (2 taksit olarak ödenecektir)

Ay

350,00

Tam Gün (36 ay – 72 ay yaş grubu aylık)

Ay

1.000,00

Yarım Gün (36 ay – 72 ay yaş grubu aylık)

Ay

700,00

Kırtasiye Ücreti (Eğitim/Öğretim Dönemi) (2 taksit olarak ödenecektir)

Ay

500,00





Hane geliri 6.501,00 – 13.500,00 TL arasında olan aileler için;

Hane geliri 13.501,00 TL ve üzerinde olan aileler için;(İşbu hane geliri için kontenjan %15 olarak sınırlandırılmıştır)

Tam Gün (36 ay – 72 ay yaş grubu aylık)

Ay

1.750,00

Yarım Gün (36 ay – 72 ay yaş grubu aylık)

Ay

1.250,00

Kırtasiye Ücreti (Eğitim/Öğretim Dönemi) (2 taksit olarak ödenecektir)

Ay

500,00
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Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak tespit sonucunda ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile Şehit ve Gazi
ailelerin çocuklarına Belediye Başkanının oluru ile yasal sınırdan az olmayacak şekilde ücret tarifesinin uygulanmasına,
Ebeveynlerin biri veya ikisi cezaevinde olan hükümlülerin çocukları yasal sınırdan az olmayacak şekilde ücret tarifesinin
uygulanmasına,
Söz konusu Şehit ve Gazi çocukları, ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ile ebeveynlerin biri veya ikisi cezaevinde
olan hükümlü olan ailelerin çocukları mevcut kapasitenin %20 oranını geçmeyecek şekilde kontenjan kullandırılmasına,
Kardeş indirimi (Birinci çocuktan sonra her çocuk için) 2022 ücret tarifesine %10 indirim uygulanır)
SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ (SEM) ÜCRET TARİFESİ
Gelirin Adı

Süre

Teklif Edilen

Okul Destek Programı (Aylık geliri Asgari ücretin iki katına
10 Ay
kadar olan aynı zamanda tek maaşla çalışan ailelerin
Faaliyet
170,00
çocukları için kontenjan sınırlaması aylık geliri en düşükten
Süreli
başlamak üzere)
İki maaş alan veya yapılan araştırma sonucunda aylık
12 Ay
gelirinin asgari ücretin iki katının üzerinde olduğu tespit
Faaliyet
500,00
edilenler veya gelir durumunu belgeleyemeyenler, (Sınav
Süreli
grupları 8 ve 12 sınıflar)
İki maaş alan veya yapılan araştırma sonucunda aylık
10 Ay
gelirinin asgari ücretin iki katının üzerinde olduğu tespit
Faaliyet
330,00
edilenler veya gelir durumunu belgeleyemeyenler,
Süreli
(Ara sınıf grubu 5-6-7-9-10-11 )
Öğrenci kontenjanının %20’sini geçmemek kaydıyla anne veya babasından en az bir tanesi hayatta olmayanlar,
şehit aileleri, Kaymakamlık sosyal yardımlaşma fonundan yardım alanlar ve yardım alabileceğini belgeleyenler
bu hizmetten ücretsiz faydalanacaklardır.
2464 SK. 97 md.
gereğince,

Sosyal Etkinlik Merkezinde açılacak olan sanatsal, sportif, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden alınacak ücretleri
Pilates, zumba, bale, satranç, resim, görsel tasarım dersleri
(Grup Dersleri)
Piyano, keman, yan, flüt dersleri
Kayıt ücreti ( ücretsiz sosyal etkinlikte alınır)

Ders/
Saat
Ders/
Saat
Ders/
Saat

75,00
110,00
50,00

Aynı aileden iki öğrenci olduğunda; ikinci öğrenci (Kursiyer) için %50 indirim uygulanacaktır.
Öğretmenlere ders saati ücreti olarak grup derslerinde tek
dersten

Ders/
Saat

60,00

Halk oyunları, modern dans dersleri Belediyemiz tarafından ücretsiz verilir.
Öğrenci kontenjanının %20’sini geçmemek kaydıyla anne veya babasından en az bir tanesi hayatta olmayanlar,
şehit aileleri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Fonundan yardım alanlar ve yardım alabileceğini
belgeleyenler bu hizmetten ücretsiz faydalanacaklardır.

03/06/2022 KARAR NO: 2022-195
Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2022 Mali Yılı Gelir
Tarifesinde yer alan Ahmet Akın Kültür Merkezi Düğün Salonu, Reha Yurdakul Salonu, Hüsnü Pazarbaşı
Kültür Merkezi ve Ören Açık Hava Tiyatrosu ücret tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili konu
değerlendirmeye alınmıştır.
Ahmet Akın Kültür Merkezi Düğün Salonu, Reha Yurdakul Salonu, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi ve Ören
Açık Hava Tiyatrosu ücret tarifelerinin gelişen şartlar dâhilinde revize edilerek aşağıda belirtilen tarifenin
uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.
(Mehmet ZEYBEK, Cemal AKKILINÇ, Namık Kemal GEDİKOĞLU, Gülgün GEZER ret oyu vermiştir.)
DÜĞÜN SALONLARI ve ÖREN GÖSTERİ MERKEZİ
AHMET AKIN KÜLTÜR MERKEZİ ve DÜĞÜN SALONU (AAKM)
Gelirin Adı

Birimi

Bedeli

Düğün, Nişan ve Kına Merasim Bedelleri

20

5393 SK. 18 md.
f. gereğince,

Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) gündüz

Gün

1.650,00

Hafta İçi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) gece

Gün

1.975,00

Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) gündüz

Gün

2.100,00

Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) gece

Gün

2.800,00

Hafta içi diğer etkinlikler – gündüz

Gün

1.300,00

Hafta içi diğer etkinlikler – gece

Gün

1.650,00

Hafta sonu diğer etkinlikler – gündüz

Gün

1.975,00

Hafta sonu diğer etkinlikler – gece

Gün

2.300,00

Düğün, nişan ve kına gibi törenlerden emanet avans

Gün

700,00

Gün

100,00

Gün

5.000,00

Gün

250,00

Siyasi partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her
türlü toplantılardan (gece ve gündüz)
Biletli giriş (gelir getirici) organizasyonu olan faaliyetlerden
alınacak ücret
Siyasi partilerin, oda, dernek ve kulüplerin yapacakları her türlü
toplantılardan gece ve gündüz yemekli organizasyonlardan

Kamu kurum kuruluşları ile eğitim ve öğretim kurumları tarafından ve tarımsal ve kalkınma amaçlı
kooperatiflerin düzenlemiş olduğu etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.
Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü toplantı, konferans ve etkinlikler yapılamaz.
Düğün sahibi yemek ikram etmek istediği takdirde ücrete %40 ilave edilerek alınır.
Düğün salonu kiralama talebinde bulunanlardan dilekçe ile müracaatları sırasında kira bedelinin % 25’i peşin olarak tahsil
edilecek ve düğünün iptal edilmesi halinde işbu tutar kendilerine iade edilmeyecektir.

İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımız ile muhtaç durumda olduğunu Kaymakamlıktan alacağı belge
ile belgeleyen vatandaşlarımıza tarifenin %50'si uygulanır.(kendisi ve 1. Derece yakınlarına)
Gazi ve Şehitlerin 1'inci derece yakınlarından bu tarifede ücret alınmaz.
Sadece nikâh törenleri için ücretlerde %50 indirim uygulanır.
REHA YURDAKUL SALONU (RYS)
Gelirin Adı

Birimi

Bedeli

Düğün, Nişan ve Kına Merasim Bedelleri

5393 SK. 18 md.
f. gereğince,

5393 SK. 18 md.
f. gereğince,

Hafta içi etkinlikler (gündüz) (nikâh törenleri dâhil)

Gün

675,00

Hafta içi etkinlikler (gece)

Gün

1.050,00

Hafta sonu etkinlikler (gündüz)

Gün

1.150,00

Hafta sonu etkinlikler (gece)

Gün

1.500,00

Yapı kooperatifleri, A.Ş genel kurul toplantıları
(gece/gündüz)

Gün

1.500,00

Odaların genel kurul toplantıları (gece/gündüz)

Gün

200,00

Dernek – STK toplantıları (gece/gündüz)

Gün

100,00

Siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantı
(gece/gündüz)

Gün

100,00
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Her türlü toplantılardan emanet avans

Gün

500,00

Biletli giriş (gelir getirici) organizasyonu olan faaliyetlerden
alınacak ücret

Gün

4.500,00

Belediye Başkanının uygun görmediği her türlü etkinlikler yapılamaz.
Yukarıdaki düğün salonları tarifesine KDV dâhildir.
ÖREN ADRAMYTTEİON AÇIK HAVA TİYATROSU (ÖAAHT) ve HÜSNÜ PAZARBAŞI GENÇLİK ve KÜLTÜR MERKEZİ (HPGKM)
Gelirin Adı

Birimi

Bedeli

Tiyatro, Etkinlik, Seminer vb. Bedelleri

5393 SK. 18 md.
f. gereğince,

Ören Adramytteion Açık Hava Tiyatrosunda yapılacak biletli
Gün
organizasyonlarda (konser)
Ören Adramytteion Açık Hava Tiyatrosunda yapılacak sivil toplum
Gün
örgütlerince yapılacak tiyatro, diğer sosyal ve kültürel
etkinliklerde
Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi bahçesi düğün ve
Gün
eğlenceler ve organizasyonları için
Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi Nikâh Salon bedeli için
Saat
(Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) (Mesai saatleri içi)
Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi Nikâh Salon bedeli için
Saat
(Mesai saatleri dışında)
Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi biletli giriş (gelir
Gün
getirici) organizasyonu olan faaliyetlerden alınacak ücret
Ören Adramytteion Açık hava tiyatrosunda yapılacak olan tiyatro,
Gün
diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde
Kamu kurum kuruluşları ile eğitim ve öğretim kurumları tarafından ve tarımsal ve kalkınma amaçlı kooperatiflerin
düzenlemiş olduğu etkinlik ve seminerlerden ücret alınmaz.

6.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
400,00
2.000,00
650,00

İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımız ile muhtaç durumda olduğunu Kaymakamlıktan alacağı belge
ile belgeleyen vatandaşlarımıza tarifenin %50'si uygulanır.(kendisi ve 1. Derece yakınlarına)
Gazi ve Şehitlerin 1'inci derece yakınlarından bu tarifede ücret alınmaz.
Tüm salonlar için sözleşme imzalayıp ücretini tam olarak ödeyenlerden ilave ücret alınmayacaktır. Ancak henüz
ücretinin tamamını yatırmayanlardan veya kısmen yatıranlardan geriye kalan kısmı için işbu tarifeye göre ücret tahsil edilir.

03/06/2022 KARAR NO: 2022-196
Belediye Meclisinin 03/11/2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 2022 Mali Yılı Gelir
Tarifesinde yer alan Burhaniye Belediyesi Yat Limanı ücret tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili
konu değerlendirmeye alınmış olup;
Burhaniye Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı ücret tarifelerinin gelişen şartlar dâhilinde revize edilerek aşağıda
belirtilen tarifenin uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Turizm Komisyonu ortak raporu doğrultusunda
Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Cemal AKKILINÇ, Mehmet ZEYBEK ve Namık Kemal
GEDİKOĞLU ret oyu vermiştir.)
ÇEŞİTLİ ÜCRETLER
BURHANİYE YAT LİMANI VE BALIKÇI BARINAĞI ÜCRET TARİFESİ
Gelirin Adı

Birimi

Bedeli

5393 S.K. 18. md. f bendi ve 2464 S.K. 97. md. gereğince;
1 – BURHANİYE YAT LİMANI ÜCRET TARİFESİ
a) Tekne Bağlama Ücretinin belirlenmesinde "Tekne alanı" esas alınacak olup uygulamaya esas aşağıdaki gibidir. Uygulama 25 m²
den az olamaz.
25 m² üzeri «ALAN - Loa x B (m²)»
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Günlük
Gün/m²

6,80

Gün/m²

7,80

1 Aylık / m²

Gün/m²

182,00

2 Aylık / m²

Gün/m²

273,70

3 Aylık / m²

Gün/m²

352,00

4 Aylık / m²

Gün/m²

414,80

5 Aylık / m²

Gün/m²

469,00

6 Aylık / m²

Gün/m²

508,30

7 Aylık / m²

Gün/m²

615,40

8 Aylık / m²

Gün/m²

637,50

9 Aylık / m²

Gün/m²

646,00

10 Aylık / m²

Gün/m²

654,50

11 Aylık / m²

Gün/m²

668,10

12 Aylık / m²

Gün/m²

693,60

a)

25 m² (dâhil) altı tekneler

b) 25 m² üzeri tekneler

Bağlama ücret tarifesi peşin ödeme içindir.
Pedestallardan kullanılan elektrik bedeli tahakkuku kadar da hizmet bedeli uygulanır.
Pedestallardan kullanılan su bedeli tahakkuku kadar da hizmet bedeli uygulanır.
Yat limanına veya balıkçı barınağına bağlı olmayan teknelerden 150,00 TL. atma ve/veya çekme ücreti tahsil edilir.
Yat limanına veya balıkçı barınağına bağlı olan teknelerden atma ve/veya çekme ücreti tahsil edilmez.
Mesai saatleri içerisinde,Yat limanı dışından 1 (bir) deniz miline kadar (1.852 m) tekne yedekleme 300,00 TL., 1 (bir) deniz milini
aşması halinde her deniz mili için 150,00 TL. tarifeye eklenir. Mesai saatleri dışında yedekleme yapılmaz.
2- BALIKÇI BARINAĞI TEKNE BAĞLAMA ÜCRET TARİFESİ
a) Barınakta bağlı teknelerin metresinden yıllık,
Yıl/m²
80,00
(Su Ürünleri Kooperatifine kayıtlı olan)
b) Barınakta bağlı teknelerin metresinden yıllık,
Yıl/m²
200,00
(Su Ürünleri Kooperatifine kayıtlı olmayan)
c) Bakım için marina sahasına karaya alınan balıkçı barınağı teknelerinden 20 gün ücret talep edilmez. 20günü aşan teknelere
karapark ücreti yansıtılır.
d) Balıkçı barınağında konaklayan tekneler kalacakları ay kadar hesaplanarak ödeme alınır.
e) Teknenin yat limanına giriş yaptığı tarihten itibaren veya sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren içerisinde bulunan ay içinde
sözleşme imzalanır. Sözleşme imzalanmaması durumda sözleme imzalanana kadar geçen süre mevcut tarifede bulunan günlük
ücret üzerinden hesaplanır.
f) Sözleşme imzalanan ay içerisinde ücret peşin olarak alınır. Ödeme alınamaması durumunda takip eden ay itibari ile yasal faiz
uygulanır.
g)Yat limanına giriş ve çıkışlarda telsiz anonsu ya da telefon ile bilgilendirme yapmadan ve palamar desteği olmadan yapılan
manevralarda koparılan tonozlar için tonoz halatı başına 1.000,00 TL ücret tahsil edilir. Palamar desteği verilmemesi durumunda
meydana gelen tonoz koparılmaları bu kapsam dışındadır.
h) Sözleşme imzalayıp ücretini tam olarak ödeyenlerden ilave ücret alınmayacaktır. Ancak henüz ücretinin tamamını
yatırmayanlardan veya kısmen yatıranlardan geriye kalan kısmı için işbu tarifeye göre ücret tahsil edilir.
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03/06/2022 KARAR NO: 2022-197
Belediye Meclisinin 07/04/2022 tarihli 2022/137 sayılı Meclis Kararının revize edilerek Belediyemiz Sağlık
İşleri Müdürlüğü Evde Bakım ve Hasta Nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine
uygun; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. Maddesi ile Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel Tebliği hükümleri uyarınca 1 adet ücretsiz ambulans için talepte bulunulmasına Çevre Sağlık Komisyonu
ve Plan Bütçe Komisyonu ortak raporu doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Kemal DEVECİLER
Belediye Meclis Başkanı

Elvan ASLAN
Meclis Katibi

Serap BEKİROĞLU
Meclis Katibi
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