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BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, UYGULAMA ALANI
AMAÇ:
Madde 1.
Bu Tembihname, Merzifon Belediye Başkanlığınca; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi
ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 13 ve 15. maddelerinde belirtilen
yetki ve görevlerin yerine getirilmesi için; 13 üncü maddenin son fıkrası “Belediye sınırları içinde oturan,
bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve
duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle
yükümlüdür.” 15 inci maddenin b bendi “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde
yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları
vermek.” Ve 1608 sayılı Umuru belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında kanunun 1 inci
maddesine istinaden yürürlüğe konulmuştur.
KAPSAM:
Madde 2.
Bu Tembihname, Merzifon Belediyesi ve mücavir alan hudutları içinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu,
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar
Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu,
2872 (3301) sayılı Çevre Kanunu, 80 sayılı Hal Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3257 sayılı
Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu, 7201-3220 sayılı Tebligat Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Hafta Tatili
Hakkında Kanun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili Kanun, Toptancı Halleri Hakkında Kanun,
1608 Sayılı Kanun, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek kabulü hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Türk
Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (her
takvim yılı başından geçerli olmak üzere tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında uygulanacak) ,
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer
kanunlar gereğince uyulması yapılması gereken kural ve yasaklar ile belirlenmiş tedbirleri kapsar.
UYGULAMA ALANI:
Madde 3.
Bu tembihname Merzifon Belediye Başkanlığınca Merzifon İlçesi Mücavir alanı sınırları içerisinde
uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM: YAPTIRIM TÜRLERİ, YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ, YAPTIRIM
TUTANAĞI, KARARIN TEBLİĞİ.
YAPTIRIM TÜRLERİ:
Madde 4.
İşlenen suçlar karşılığında Merzifon Belediye Başkanlığınca uygulanacak olan yaptırımlar, para cezası ve
idari tedbirlerden ibarettir.
YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ:
Madde 5.
İşlenen suçlar hakkında karar verme yetkisi Merzifon Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi ve Belediye
Encümenine aittir.
YAPTIRIM TUTANAĞI:

Madde 6.
Belediye Meclisi ya da Encümenine sevk edilecek ve yaptırım istenen tutanakta;
1) Yaptırım Kararı istenecek kişilerin kimlik bilgileri, işletmelerin açık adresleri,
2) Yaptırım kararı verilmesini gerektirecek fillin cinsi ve karar verilmesi istenen tembihnamenin ilgili
maddeleri,
3) Varsa fiilin ispatına yarayacak deliller, (Fotoğraf vb.…)
4) Fiilin işlendiği tarih ve saat, açık bir şekilde yazılır.
KARARIN TEBLİĞİ:
Madde 7.
1) Yaptırım Encümen Kararı, 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilgili
kişiye tebliğ edilir.
2) Kişinin Yaptırım karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde durum tutanakta
açıkça belirtilir. Tutanağın bir sureti ilgili kişiye verilir.
3) Kişiye ulaşılamadığında ya da kişinin bulunamaması durumunda tutanak işyerinde çalışan bir personele
imzalattırılır. Tutanağın bir sureti ilgili kişiye verilir.
İKİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ SUÇLARA AİT CEZAİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM: MUHTELİF SUÇLAR VE BU SUÇLARA KARŞILIK GELEN CEZALAR;
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI:
Madde 8.
1) Ruhsatsız olarak işyeri açan ve çalıştıranlardan,
a) Normal İşyerleri;
1) Götürü usule tabi işyerlerine
2) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine
3) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine

567.00 TL
758.00 TL
1.518.00 TL

b) Umuma Açık Eğlence Yerleri;
1) Oyun salonu, İnternet Salonu, Kafeterya, Kahvehane, vb.… işyerlerine
2) Sinema, bar, pavyon, disko, otel vb.… işyerlerine

948.00 TL
1.518.00 TL

2) Hafta tatili, milli ve dini bayram günlerinde Tatil Çalışma Ruhsatı almadan çalışan
İşyerlerine,
378.00 TL
3) Bilumum işyerlerinden, aldıkları ruhsat tezkerelerini camlatıp işyerlerinin görünebilir bir
Yerine usulüne uygun olarak asmayan işyerlerine,
378.00 TL
4) Ruhsat hilafına veya kapsamı dışında iş yapanlardan ve ruhsatla ilgisi olmayan işyeri
tabelası kullanan işyerlerine,
567.00 TL

5) Zabıta Hizmetleri İşyeri Denetim ve Kontrol Defterini Belediyeden almayan ve işyerinde
muhafaza etmeyen işyerlerine,
567.00 TL
6) Merzifon Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı alan sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler Belediyeden izin almaksızın (30) günden fazla
işyerlerini çalıştırmamaları durumunda tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içerisinde tanzim edilecek
tutanakla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları iptal edilir.
7) 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin 6 inci maddesine
istinaden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan açılan işyerleri süresiz kapatılır.
8) 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5728 sayılı “Temel Ceza
Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” kanuna istinaden 1608 sayılı kanunun 1 inci maddesinde yapılan
değişikliğe istinaden “kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde
ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin
men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince işyeri hakkında
yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili işyeri sahibine belirli bir süre de
verilebilir.
ŞEHRİN GENEL GÖRÜNÜMÜNE, PARKLARA, BAHÇELERE VE ETRAFA VERİLEN
ZARARLAR:
Madde 9.
1) Şehrin güzelleştirilmesi için yol, park ve mesire yerlerinde çiçek, fidan, ağaç ve
dallarını, çiçek ve ağaç kafeslerini kıran veya tahrip edenlere, buralarda bulunan
ve parklara ait olan malzemeleri kirletenlere, yerinden oynatan ve çizenlere,

663.00 TL

2) Şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak geçen alanlara,
Meyve – sebze ekenlere
758.00 TL
3) Belediyenin izni olmadan çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar vereceğinden,
Gelişi güzel ağaç dikenlere,
758.00 TL
4) Kamunun kullanımına sunulan Belediyemizin yapmış olduğu bariyerler, kaldırım
taşları, aydınlatma direkleri ve lambaları, bankları, ağaçları, fidanları kıran ve tahrip
edenlere, (Para cezası yanında ayrıca vermiş olduğu hasar miktarı da tazmin edilir.) 758.00 TL
5) Umuma ait aydınlatma lambaları, elektrik telleri, anıt, PTT kulübelerini ve buna
benzer yerleri kıran ve tahrip edenlere,

758.00 TL

6) Yol ve kaldırımlardan gelip geçenlerin başlarına değecek şekilde tente siper
yapanlara, (Tente ve siperlerin asgari yüksekliği 3 metre olacaktır.)

378.00 TL

7) Reklam panoları işyerlerinin sadece ön cephesinden görünür şekilde asılacaktır.
Tehlike arz edecek şekilde kaldırım üzerine dikey olarak pano asanlara,

758.00 TL

8) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dallarını 2 m. Yüksekliğe
kadar sahipleri tarafından budanacaktır. Bu yükseklikten aşağıya dal sarkıtılması yasak
olup . Bu yasağa uymayanlara,
378.00 TL

9) Dükkanının önüne veya cephesine reklam aracı mal benzeri (imitasyon) eşya, bez afiş,
pankart vb. asanlara; çirkin manzara teşkil eden ve “görüntü kirliliğine” sebep olacak
şekilde cadde veya sokak cephesine meyve/sebze, meşrubat kasası koyan, teşhir maksadıyla
da olsa mal istiflemesi yapanlardan,
1) Götürü usule tabi işyerlerine
2) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine
3) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine

378.00 TL
567.00 TL
758.00 TL

10) Cadde ve sokağa çamaşır asanlara; cadde, sokak ve mahalle aralarında meskenlerin
balkonlarından sokağa halı, kilim sofra bezi vs. çırpan, süprüntü atan ve etrafı rahatsız
edenlere,
378.00 TL
11) Yağmur sularını ve klima cihazının suyunu özel boruyla aşağıya indirmeyen bilumum
meskenlere veya işyerlerine,
378.00 TL
12) Belediyeden izin almadan rast gele yerlere ilan, afiş asan veya yazı yazan, reklam
yapan, dağıtan; afiş, ilan ve reklam sahiplerinden reklam aracının her biri için;
a) Bez afişler ve duvar yazıları vb…

758.00 TL

b) Kağıt ve poşet afişler, el ilanı vb…

567.00 TL

(Miktarının tespit edilememesi halinde en az 500 adet üzerinden alınacaktır.)
13) Ev ve apartmanlarda, işyerlerinde “gürültü kirliliğine” sebep olan, sakinlerini yüksek
seviyede sesle rahatsız edecek şekilde TV, radyo, canlı müzik, davul zurna, kaset çalar vs.
cihaz çalan,
a) Meskenlere, mesken sahiplerine
b) İşyerlerine, işyeri işletmecilerine
c) Etrafı rahatsız eden gürültülü motor çalıştıranlara,

378.00 TL
567.00 TL
378.00 TL

14) Mahalli Mülki Amirliğinden müsaade almadan mahalle ve çarşı aralarında zurna ve
davul çalan, patlayıcı madde atarak çevreyi rahatsız edenlere,
378.00 TL
15) WC, banyo ve mutfak gibi yerlerden sızıntı yapan, kirli ve temiz sularının arızasını
gidermeyen mesken ve işyerlerine,
378.00 TL
16) Umuma açık bulunan mekanlarda ve sokaklarda, yere tüküren, işeyen, pisleyen ve
yediklerinin ambalajlarını açığa atanlara,
378.00 TL
17) Yedikleri kuru yemiş kabuklarını, içtikleri içecek kutu ve poşetlerini açığa veya yerlere
Atanlara,
378.00 TL
18) İşyerleri ve evlerinin önünü temiz tutmayanlara (Süprüntü, döküntü ve ağaç
yapraklarını temizlemeyenlere)ve çöplerini çöp konteynırı dışına atanlara,

378.00 TL

19) Rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt, vb… afiş ve ilan asan
Kişilere,

357.00 TL

20) Çiçek saksılarına yada ağaç diplerine her nevi çöp atanlara

378.00 TL

21) İşyerlerinden çıkan karton kutu, naylon, jelatin vb… her nevi çöpü çöp konteynırına
Atmayan, kaldırım veya sokaklara bırakanlara,
378.00 TL
ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARAR VEREN VE KİRLİLİK YARATANLAR ;
Madde 10.
1) Halkın temizliği ve sağlığı ile ilgili işyerlerinde havlu, çarşaf, nevresim vs. malzemeleri
a) Sokağa serenlere (Berber, kuaför, vs.)

378.00 TL

b) Daha önce kullanılmış kirli ve yırtık çarşaf, havlu, vs. eşyaları yıkamadan tekrar
müşteriye verenlere
567.00 TL
2) Kirli sularını ve tuvalet sularını sokağa akıtan ve sokağı kirletenlere
a) Mesken WC lağım suyu

378.00 TL

b) Mesken atık suyu

378.00 TL

c) İşyeri WC lağım suyu

567.00 TL

d) İşyeri atık suyu

567.00 TL

3) Halka açık ve resmi yapılara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık genel tuvaletlere
yazı yazmak, kirletmek, tuvaletler dışında cadde ve sokak aralarında, alanlarda tuvalet
gereksinimini gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.
Aksine hareket edenlere
378.00 TL
4) Mücavir alan sınırları içerisindeki her türlü nehir, dere, kanal ve akarsuya her çeşit çöp,
pislik ve moloz dökmek, kanalizasyon akıtmak yasaktır. Aksine hareket edenlere
3.613.00 TL
5) Ev ve işyerleri tadilatlarından çıkan hafriyatları çuvallı olarak Belediyenin göstereceği
yere nakletmeyenlere
758.00 TL
6) Bahçe temizliğinden çıkan dal, ot vb. organik atıkları poşetleyerek veya çuvallayarak 758.00 TL
Belediyenin göstereceği yere atmayanlara
7) Mahalle aralarında hurdacılık yapan, evinin bahçesine veya çevresine hurda malzemesi
koyarak görüntü kirliliğine neden olanlara
758.00 TL
8) Apartmanlarda izinsiz duvarı delerek soba borusu çıkarıp diğer daire sakinlerini rahatsız
Edenlere
378.00 TL
9) Çöp ve çöp konteynırlarını karıştıran ve çöp atıklarını toplayanlara

378.00 TL

10) Yol kenarlarında ya da mahalle aralarında ızgara, mangal vb. ateş yakarak çıkan dumandan
dolayı çevrede oturanları rahatsız edenlere
378.00 TL
11) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş,
kullanılmayan, kapı, cam ve çerçevesi dökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait,
yıkılmaya yüz tutmuş, can güvenliği açısından tehlike , çevre açısından görüntü kirliliği
oluşturan, virane olmuş, her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması mümkün
değilse yıktırılması mecburidir.

(Söz konusu rahatsızlık, masrafları bina sahiplerinden alınmak üzere Belediye tarafından giderilir.)
12) Konutlarından ve işyerlerinden atılması gereken TV., sehpa. masa, koltuk vb. eşyalardan
kullanılabilir olanlar Belediyemize bildirildiği taktirde ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere
alınacaktır. Ambalaj malzemelerini atmak için katı atık toplayan araç beklenecektir. Bu tür eşya
ve malzemelerin açığa atılması yasaktır. Aksine hareket edenlere
948.00 TL
13) Yasak olduğu halde anız yaktığı tespit edilenlere

1.899.00 TL

14) Evde ve sokakta lastik yakanlara

567.00 TL

15) Hayvansal atıkların meskun bölgelere dökerek çevreyi kirletenler

948.00 TL

GÖREVLİ MEMURA HAKARET VE MUKAVEMET :
Madde 11.
Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada, Zabıtaya karşı gelenler, Kolluk Kuvvetlerine
karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini
yaptıkları sırada;
1) Görevlerini engelleyecek biçimde Zabıtanın işlerine karışmak, küfür ve hakaret
etmek,

1.518.00 TL

2) Zabıtaya karşı gelmek, el yada herhangi bir cisimle darp vb… yapmak ,

1.518.00 TL

3) Zorluk çıkarmak, kamuoyu yaratarak kalabalık yapmak suretiyle görevlerine
müdahalede bulunmak

1.518.00 TL

4) Yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak,

1.518.00 TL

5) Tebliğ edilen her türlü evrakı almamak, alıp da muhatabına vermemek, evraka
zarar vermek

1.518.00 TL

6) Doğrudan mukavemette bulunmayıp Başkalarını Zabıta Birimine karşı kışkırtmak,
Bu tür kişilere,

1.518.00 TL

(Bu gibi haller Zabıta Memurunun görevini güçleştirmek ve karşı koymak anlamında olup,
aksine hareket edenlere, para cezası haricinde ayrıca Cumhuriyet Baş Savcılığına suç
duyurusunda da bulunulur.)
ASILSIZ İHBAR VE ŞİKAYETLER :
Madde 12.
Belediye Zabıta Müdürlüğünün
“Alo 153 Zabıta Şikayetler” - “112 Hızır Acil Servisi” - “110 Yangın İhbar” telefon
Hatlarını arayarak gerçek dışı ihbarda bulunanlar ile veya lüzumsuz yere arayıp
telefonları meşgul edenlere (Ayrıca ilgililer aleyhine savcılığa suç duyurusu yapılır.)

948.00 TL

DİLENCİLİK :
Madde 13.
Çarşı içerisinde yol ve kaldırım üzerinde dilencilik yapanlar ile sakat ve mağdur durumdaki
kişileri ve 15 yaşından küçükleri dilendirenlere, (Ayrıca dilencilikten elde edilen gelire el konularak
mülkiyetin Kamuya geçirilmesine karar Verilir.)
187.00TL
KUMAR :
Madde 14.
Kumar oynanması ve oynatılması yasaktır. Buna göre;
1) Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara

378.00 TL

2) Kumar oynattığı tespit edilen işyerlerine

378.00 TL

3) Kumar amaçlı oyun makinesi bulunduran işyerlerine
(Ayrıca kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin
Kamuya geçirilmesine karar verilir.)

1.423.00 TL – 2.661.00 TL

SARHOŞLUK VE AÇIKTA ALKOLLÜ İÇKİ TÜKETENLER :
Madde 15.
1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda
Bulunan şahıslara,

187.00 TL

2) Park ve bahçeler ile İlçe içinde muhtelif alanlarda açıkta alkollü içki içenlere,

378.00TL

3) Açıkta alkol satışı yapılmayan büfe, market vb… yerlerde açıkta alkollü içki içenlere, 378.00 TL
4) Tüketilmesi yasak olan yerlerde tütün ve tütün mamullerini tüketen şahıslara

323.00 TL

5) İşyerinde Tütün ve tütün mamullerini tüketilmesine müsaade edilen işyerlerine

1.445.00 TL

TÜM İŞYERLERİ GENEL KONULAR;
Madde 16.
1) Hijyen kurallarına riayet etmeyenlere,

948.00 TL

2) Sıhhi İşyerlerinde çalışırken beyaz iş önlüğü, eldiven, şapka yada kep giymen; eli, ayağı
ve kıyafeti, önlüğü kirli İşçi çalıştıran iş yerlerine,
567.00 TL
3) Yiyecek içecek satan dükkanlarda eli, ayağı ve kıyafeti, önlüğü kirli personel
çalıştıranlara

567.00 TL

4)Umuma açık olup müşteriye hizmet veren işyerleri Her zaman temiz, badanalı ve boyalı
Bulundurulur, işyerlerini temiz bulundurmayanlara,
567.00 TL

5) İşyerlerinde kullanmış oldukları bilumum malzemeleri temiz, bakımlı ve sağlam bulundurmayan işyerlerine,
567.00 TL
6) “Müşteri memnuniyeti” prensiplerine uymayıp, müşteriye saygılı davranmayan ve kötü
muamelede bulunan işyerlerine,
567.00 TL
7) Umuma mahsus gıda maddesi üreten imalathanelerin, perakende satış yerleri ve komisyon
Tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışan ve/veya
işçi çalıştıranlardan her bir işçi için;
378.00 TL
8) Müşteriye mal teslimi için kullanılacak poşet, birinci sınıf plastik malzemeden
yapılmış “hışır poşet” tabir edilen nitelikte poşettir. Geri dönüşüm malzemesi atık
plastikten yapılmış siyah vb. renkli poşet kullanmak yasaktır. Bu yasağa uymayan
işyerlerine

378.00 TL

9) Sattıkları mallar üzerine fiyat etiketi takmayan tüm işyerlerine,
(Ayrıca 4077 sayılı kanun hükümleri saklı olup aynı yıl içinde bu suçu tekerrür
edenlerden ceza miktarı iki kat uygulanır.)

948.00 TL

10) Yeterli büyüklükte ve sayıda ağzı kapalı çöp bidonu bulundurmayan işyerlerine
378.00 TL
11) Belediye, Odalar ve Meslek Kuruluşlarının belirlediği rayicin üzerinde ve yasanın ön
gördüğü yasal kar haddinden fazla fahiş fiyatla mal satan veya hizmet karşılığında
fazla ücret alan
1) Götürü usule tabi işyerlerine
2) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine
3) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine
4) Motorlu ve motorsuz araçlara
12) Belediyece rayici tasdik edilmiş fiyat listelerini bulundurmayan ve müşterilerin
görebileceği yere usulüne uygun olarak asmayan işyerlerine
(Ayrıca 4077 sayılı kanun hükümleri saklıdır.)

378.00 TL
567.00 TL
758.00 TL
948.00 TL
378.00 TL

13) Satışa sunduğu sebze, meyve ve benzeri malların hal rüsumunu yatırmadan satışını
yapanlara
1.235.00 TL
14) Yıkanmadan tüketilen gıda maddelerini üzeri açık şekilde bulundurarak satışını
yapanlara

567.00 TL

15) Son kullanma tarihi geçmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış veya bozulmuş hayvansal ve
bitkisel gıda maddelerini işyerinde bulunduranlara,
948.00 TL – 4.756.00 TL
16) Ana cadde üzerinde bulunan bilumum meskenler ve işyerleri özellikle ön cephe sıvalı,
badanalı ve boyalı bulunduracaktır. Aksine hareket edenlere,
948.00 TL
17) Belediyeden izin almaksızın her ne maksatla olursa olsun cadde ve sokakları,
kaldırımları işgal edenlere
1) Şahıslara
2) Götürü usule tabi işyerlerine
3) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine
4) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine

187.00 TL
378.00 TL
473.00 TL
567.00 TL

5) Suçun ilk defa işlenmesi halinde normal para cezası,
Suçun 2. defa işlenmesi halinde birinci ceza %50 artırılır,
Suçun 3. defa işlenmesi halinde işletme idarenin öngördüğü sürede kapatılır.
18) Çöplerini poşet içinde çöp konteynırına dökmeyen, dışarı dökerek etrafı kirleten
Tüm mesken ve işyerlerine

567.00 TL

19) Ölçü ve tartı aleti bulundurmayan veya müşteri aleyhine kullanarak hile yapanlara
1) Götürü usule tabi işyerlerine
2) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine
3) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine
4) Fabrika ve fabrikalaşmış her türlü imalathanelere
(Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.)

378.00 TL
758.00 TL
1.235.00 TL
2.851.00 TL

20) Her türlü yiyecek ve içecek ürünlerine halkın sağlığını tehdit eden yabancı madde karıştıranlara
1) Götürü usule tabi işyerlerine
2) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine
3) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine
4) Fabrika ve fabrikalaşmış her türlü imalathanelere

378.00 TL
758.00 TL
1.235.00 TL
2.851.00 TL

21) Yönetmeliğinde sabit telefon bulundurması mecbur olup, işyerlerinde Telekom’ a
bağlı sabit telefon hattı bulundurmayanlara

378.00 TL

22) Faturasız mal satarak faturasını ibraz etmeyen işyeri sahiplerine

567.00 TL

23) Belediyece tespit ve ilan edilen açma kapama saatine riayet etmeyip, çevreyi rahatsız eden
1) Götürü usule tabi işyerlerine
2) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine
3) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine

378.00 TL
567.00 TL
758.00 TL

4) Suçun ilk defa işlenmesi halinde normal para cezası,
Suçun 2. defa işlenmesi halinde birinci ceza %50 artırılır,
Suçun 3. defa işlenmesi halinde işletme idarenin öngördüğü süre kapatılır.
24) Şehir içme sularını kaçak olarak kullanan ev ve işyeri sahiplerine;
Belediyemiz Gelir Tarife Komisyonu tarafından tespit edilen, “Abone Yaptırmadan Su
Kullananlardan Alınacak Ücret “ bölümündeki Belediye Meclisinin belirlediği ücretler
uygulanır.
25) Yangının başlangıcını önlemek ve çıkan yangını söndürmek için yeterli sayı ve nitelikte
yangın söndürme aletini bulundurmayan veya bozuk bulunduran, yeniden doldurma
tarihi geçmiş yangın söndürme aleti bulunduran işyerlerine
a) Dershane, sinema, akaryakıt istasyonu, fabrika ve bu
nitelikteki imalathaneler,
tüp gaz bayileri, tiyatro, otel, hamam, pavyon, düğün salonlarına
b) Diğer işyerlerine

1.518.00 TL
567.00 TL

26) Bacalarına işin niteliğine göre lüzumlu olan “baca filtre sistemini” takmayan, etrafa
kurum ve is saçarak çevreyi rahatsız eden işyerlerine
567.00 TL

27) Baca kurumlarını sık sık temizletmeyip yangına sebep olan ve itfaiyenin harekete
geçmesine sebebiyet veren mesken ve işyerlerinden; Gelir Tarife Komisyonunun Tespit ettiği
“Baca Temizleme Ücreti” bölümündeki Belediye Meclisinin Belirlediği ücretin on(10)
katı ücret alınır.
28) Umuma açık işyerlerinde yaptığı işe göre
a) Yeteri kadar ayrı ayrı erkek ve bayanlar için tuvalet yaptırmayanlara

378.00 TL

b) Lavabo bulundurmayanlara

378.00 TL

c) Lavabo ve tuvaletlerini temiz bulundurmayanlara

378.00 TL

d) Tuvaleti bulunup tuvalet kağıdı, lavabosunda sıvı sabun bulundurmayan
işyerlerine

378.00 TL

29) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerini stok amacı ile satmayıp suni darlık yaratanlara,
1) Götürü usule tabi işyerlerine

1.518.00 TL

2) Gerçek usulde vergilendirilen işyerlerine

2.471.00 TL

3) Kurumlar vergisine tabi olan işyerlerine

4.756.00 TL

4) Akaryakıt ve tüp gaz bayileri, fabrikalaşmış imalathanelere
(Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.)

4.756.00 TL

30) Sağlığa zararlı ürün imal eden imalathane sahiplerine

1.235.00 TL

31) 1174 Sayılı Kimlik bildirme kanunu çerçevesinde her ne Amaçla olursa olsun personel
çalıştıran işletmeler kimlik Bildiriminde bulunacaklar ve görevlerinin devamı süresince
Personelin yakalarında personel tanıtım kartı takılmasını sağlamayanlara
567.00 TL
32) Halkın toplu olarak bulunduğu ve ihtiyaç giderildiği umuma açık yerlerde yeterli
nitelikte ısıtma, soğutma ve havalandırma tertibatı bulundurmayan işyeri sahiplerine

567.00 TL

33) Menü bulundurulması mecburi olan yerlerde masalara menü listesi koymayan,
başlıklı hesap pusulaları bulundurmayan işyeri sahiplerine
(Lokanta, kebapçı, pavyon, bar, aile çay bahçeleri vb. işyerlerine)

378.00 TL

34) Milli bayramlarda bayraklarını asmayan işyerlerine

378.00 TL

35) Gıda Sicil Belgesi bulunmayan işyerlerine

378.00 TL

36) Şehir dışında faaliyet alanları düzenlenmiş olan işyerlerinden şehir içerisinde faaliyet
Gösterenlere
567.00 TL
1) Suçun ilk defa işlenmesi halinde normal para cezası,
2) Suçun 2. defa işlenmesi halinde birinci ceza %50 artırılır,
3) Suçun 3. defa işlenmesi halinde ruhsat iptaline gidilerek işyeri kapatılır.
37) Un çuvallarına kendi etiketlerini yapıştırmadan un satan veya imal eden fabrikalara 948.00 TL
(Etiket üzerine firmanın adı, unun imal tarihi, randımanı ve kilosu yazılacaktır.)

38) İçki ruhsatı olmadığı halde içki veren, lokanta, gazino, birahane gibi işyerleri büfe, bakkal gibi
işyerlerinde içki içiren işyerlerine
1.423.00 TL – 2.851.00 TL
39) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 5259 sayılı Kanun ile değişik
6. maddesi hükümlerine aykırı hareket eden umuma açık istirahat ve eğlence
yeri işletmecilerine;
1.825.00 TL – 3.666.00 TL
40) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için Mesul Müdür Belgesi almayan
işyerlerine,
1.423.00 TL – 2.851.00 TL
41) - 1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına
özgü yerler dışına atan kişiye, Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de
bu fıkra hükmü uygulanır.

187.00TL

2) Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme
sahibi gerçek veya tüzel kişiye,
3.666.00 TL- 18.388.00 TL
42) Belediyece tespit edilen mezat salonu harici tellallık yapanlardan

758.00 TL

43) İşyeri sahipleri ve çalışanlarının gerek işyerinde gerekse İlçe içerisinde atlet, fanila, İç
çamaşırı, terlik vb… gibi kılık ve kıyafetlerle dolaşmaları yasaktır.
Bu kişilere ve işletme sahiplerine
663.00 TL
44) Kahvehane ruhsatlı işyerleri haricinde okey, tavla, kağıt gibi oyunların oynatılması
ve bu tür aletlerin bulundurulması yasaktır. Uymayan işyerlerine
663.00 TL
45) Esnafların kendi aralarında kavga etmeleri, birbirlerine rencide edici hakarette bulunmaları
Küfürlü konuşmaları,
378.00 TL
1) Suçun ilk defa işlenmesi halinde normal para cezası,
2) Suçun 2. defa işlenmesi halinde birinci ceza %50 artırılır,
3) Suçun 3. defa işlenmesi halinde işyeri idarenin öngördüğü süre kapatılır.
46) Yenilen her türlü kabuklu kuruyemiş kabuklarını yerlere atmak, içilen her türlü içecek
Boşlarının yerlere atılması yasaktır. Uymayanlara
378.00 TL
47) Eczaneler haricindeki işyerlerinde ilaç vb. satılması yasaktır. Uymayan işyerlerine 378.00 TL
48) Tüm işyerleri için 16. Mad. Kapsayan fiillerden dolayı işletmeler hakkında para
cezasının yanı sıra Belediye Encümeninin takdiri ile 3 günden 15 güne kadar ticari
faaliyetten men veya kapatmaya karar verilebilir. Fiilin 2 inci kez Tekerrüründe ise
İşletmenin faaliyetinden menine, işletmenin kapatılmasına ve işyeri açma ve çalışma
ruhsatının iptaline karar verilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM : MUHTELİF İŞYERLERİNDE İŞLENEN SUÇLAR VE BU SUÇLARA
KARŞILIK GELEN CEZALAR;
EKMEK FIRINLARI VE FABRİKALAR;

Madde 17.
1) Halen mevcut ve yeni açılacak fırınlar Belediyenin tespit ettiği tip fırınlar
Veya ekmek fabrikaları vasıflarında olacaktır. Bu hususta istenilen şartları yerine
Getirmeyenlere
(Ayrıca verilen süre sonunda yukarıdaki şartları yerine getirmeyen fırınların işyeri
açma ruhsatları iptal edilecektir )

1.518.00 TL

2) Bilumum ekmek fırınları ve fabrikaları üretim yerinden satış yerine gönderilen
Ekmeklerde 29/12/2011 tarih ve 28157(3)üncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13ncü maddesinin üçüncü,
Dördüncü ve beşinci fıkralarına uygun etiket bulundurmaları. Aksine hareket edenlere 758.00 TL
3) 04/01/2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TGK Ekmek ve
Ekmek Çeşitleri Tebliğinde yer alan tip harici ekmek ve unlu mamul üreterek satışa
sunanlara

758.00 TL

4) Hamur kazanı kirli olan, kazanın temizliğini muhafaza edecek bez takmayan
fırınlara
5) Düşük randımanlı un kullanan fırınlara

378.00 TL
378.00 TL

6) Hamur üzerine örtülen pasa bezlerini kirli ve yırtık olarak kullananlara,
bulunduranlara
378.00 TL
7) Hiçbir sebep yokken fırın veya ekmek fabrikasını kapatarak rekabet koşullarını
azaltan ve şehirde ekmek buhranına sebep olanlara para cezasının yanı sıra fırınlarını
faal hale getirmeleri için (10) gün süre verilir. Aksi taktirde işyeri açma ruhsatları
iptal edilir.
2.471.00 TL
8) Evsafı bozuk ekmek ve simit imal edenlere, belediyeden izin almadan belediye
Hudutları dışından şehre ekmek veya simit getirip satanlara

758.00 TL

9) Fırınlardan ve ekmek fabrikalarından perakende satış yerlerine ekmeklerin nakli için
galvanizli paslanmaz sac veya kontra plak ve sunta döşenmiş toz girmeyecek şekilde
mazbut ve intizamlı şekilde her tarafı kapalı, kapıları yan yana arka tarafa açılan, raf
tertibatına haiz hususi motorlu ve motorsuz araçlarla yapılacaktır. Aksine hareket edenler
ile kırık ve kirli kaplarla ekmek vb. mamulleri naklettiren fırıncı, simitçi vb. işyerlerine 758.00 TL
10) İzinsiz, seyyar el arabası ile veya başka şekilde açıkta veya örtüsüz,
a) Simit satışı yapanlara

378.00 TL

b) Ekmek satışı yapanlara

758.00 TL

11) Bayat ve küflü ekmekleri ısıtarak yeniden satanlardan ve bu tür ekmekleri
hamura katanlara,
12) İmal ettikleri ekmek, simit, börek, çörek, bilumum unlu mamullerden birinin
içinde yabancı katkı maddeleri bulunması durumunda bilumum işyeri sahiplerine
13) Eksik gramajlı ekmek, simit vs. unlu mamuller imal edenlerden
(Ayrıca ekmek vs. unlu mamulleri müsadere edilerek, Cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.)

1.518.00 TL
1.518.00 TL
3.803.00 TL

KASAPLAR, ŞARKÜTERİLER VE MARKETLER ;
Madde 18.
1) Belediye mezbahası harici kesim yapıp, muayenesiz ve damgasız et satanlara,
işyeri önünde veya içinde adaklık ya da kurbanlık hayvan kesenlere,

1.518.00 TL

2) Müşteriye et hazırlarken hijyen sağlayan özel nitelikli naylon eldiven
kullanmayanlara,

378.00 TL

3) Etleri muhafaza için dükkanında buzdolabında muhafaza etmeyenlere,

473.00 TL

4) Parça etleri streç naylonlarla sarılmak suretiyle muhafaza etmeyenlere, diğer gıda
maddelerine temasını engellemeyenlere,

567.00 TL

5) Bütün veya parça halinde bulunan etlerin üzerlerine koyun, keçi, sığır, manda, dana
gibi etin nevi, mahiyeti ve fiyatını bildirir etiket takmayanlara,

378.00 TL

6) Müşteriye satılan etin tartılması esnasında jelatin kağıt dışında başkaca bir kağıt vb.
Kullananlara,

378.00 TL

7) Belediye mezbahasında kesilen veya ilçe dışından getirilen hayvan etlerini ve
Sakatatlarını dükkan haricinde veya seyyar olarak satanlara,

948.00 TL

8) Kasap dükkanlarında ruhsatsız sucuk, pastırma vs. gibi et mamullerinin imal edenlere,
Bu tür gıdaların etiketsiz satanlara, dükkanda deri, sakatat ve iç yağı bulunduranlara,
567.00 TL
9) Kasap dükkanlarında kıyma makinesi bulundurulması mecburidir. Kıyma müşterinin
gözü önünde yapılacaktır. Hazır kıyma satan ve aksine hareket edenlere, Sakatat
dükkanında hazır kıyma makinesi bulunduranlara,
567.00 TL
10) Kokmuş, kokuşmaya yüz tutmuş ve fena görünüm arz eden, et, tavuk ve balık
Satanlara (Ayrıca veteriner raporu ile imha edilir.)

1.518.00 TL

11) Kesimhane harici açıkta tavuk ve balık eti satmak yasaktır. Tavuk eti satışı
Yapanlar eti buzdolabında muhafaza edeceklerdir. Aksine hareket edenlere

758.00 TL

12) Bandrolsüz piliç kesimi yapan ve satışını yapanlara

758.00 TL

13) Balıkçı dükkanlarında balık muhafazası için yeteri kadar buzdolabı veya vitrin
bulundurulacaktır. Teşhir için tahtadan tezgah yapılacak ve galvanizli veya paslanmaz
sacdan yapılmış yeteri kadar kap bulundurulacaktır. Bu kaplara kış mevsimi dışında
muhafaza için yeteri kadar buz konulacaktır. Aksine hareket edenlere,

567.00 TL

BÜFE, TEKEL VE KURUYEMİŞ SATICILARI ;
Madde 19.
1) Tekel bandrolü taşımayan tekel maddeleri satanlara.

758.00 TL

2) Tekel Bayii Ruhsatı olmayan bakkal, gazete bayisi, kantin ve büfelerde sigara
satışı yapanlara

758.00 TL

3) Tekel ürünü satan, bakkal, gazete bayisi, kantin ve büfelerde açıkta sigara satışı
Yapanlara

758.00 TL

4) Açıkta ve okul önlerinde (paket veya tek tek) seyyar olarak sigara satışı yapanlara

758.00 TL

5) Kuruyemiş imalat ve satıcıları kabuklu kuruyemiş satarken kabukların konması amacı
ile kabukları bu poşete atınız, çevreyi kirletmeyiniz” ibareli ve kendi firma ismi olan
boş kese kağıdı ve poşet vermek zorundadır. Aksine hareket edenlere
378.00 TL
6) Tekel büfesi yada market önünde şahısların oturmalarına müsaade eden ve bu şahıslara
Açıkta alkollü içki (Bira, rakı vb…) satışı yapan ve içki içilmesine müsaade eden
işyerlerine
1.518.00 TL
MANAVLAR ;
Madde 20.
1) Manavlarda satılan sebze ve meyvelerin şehir şebekesinden kullanılan su dışında kanal
vs. gibi su kaynaklarından alınan su ile yıkanması yasaktır. Aksine hareket edenlere
378.00 TL
2) Çürümüş, bozulmuş ve kokmuş her türlü meyve ve sebzeyi işyerlerinde satan yada
Bulunduran manavlara,

378.00 TL

PAZARCILAR ;
Madde 21.
1) Pazar Yönetmeliğinin 12. madde hükmü saklı kalmak koşulu ile Pazar Yerleri
Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edenlere,
1. defa

UYARI

2. defa

567.00 TL

3. defa

PAZAR YERİNİN İPTALİ

RESTAURANT, LOKANTA VE KEBAPÇILAR;
Madde 22.
1) Lokanta veya kebapçılardan
a) Üzeri açık olarak yemek, kebap vs. nakledenlere
b) İşyerlerinde damgasız ve veteriner kontrolsüz et kullananlara,

378.00 TL
948.00 TL – 2.851.00 TL

2) Bu tür yerlerin tabi olacağı asgari sıhhi şartlardan;
a) Pişirme kısmı olmayanlara

378.00 TL

b) Yemek verme kısmı olmayanlara

378.00 TL

c) Kapları yıkamaya mahsus özel bulaşıkhane kısmı olmayanlara

378.00 TL

d) Kapların yıkanacağı yer ve yemek pişirmeye mahsus kısımları, 3572 sayılı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve Yönetmelikleri ile Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının istediği kriterde olacaktır, daha sonradan yapılacak
Tadilat da aynı kriterlere uygun yapılacaktır, Aksine hareket edenlere,

758.00 TL

3) Pişirme yeri salondan tamamen ayrı olacaktır. Ocaktan çıkacak koku ve dumanın
salona yayılmaması için davlumbazlı boru tertibatı ile kimseye zarar vermeyecek
şekilde dışarıya çıkarılması mecburidir. Aksine hareket edenlere

758.00 TL

4) Bu işyerlerinin münasip bir yerine müşterilerin el yıkamalarına mahsus yemek salonuna
görünmez bir yerde yeteri kadar lavabo ve el havluları veya kağıt peçete bulundurulması
mecburidir. Aksine hareket edenlere
378.00 TL
5) Bu işyerlerinde masaların üzerine temiz örtüler örtülmüş olması mecburidir. Kirli ve
Yırtık örtüler kullanılması yasaktır. Aksine hareket edenlere
378.00 TL
6) Bu işyerlerinde gıdaların muhafazası ve soğuk su bulundurmak için buzdolabı
bulundurulması mecburidir. Aksine hareket edenlere

378.00 TL

7) Tekel Açıkta alkol satış müsaadesi olmayan lokanta ve restoranlardan açıkta alkol satışı
yapan işyerlerine
1.518.00 TL
PASTAHANE, ÇAY BAHÇESİ, KAFETERYA VE TATLICILAR ;
Madde 23.
1) Bu işyerlerinde kullanılan masa, sandalye ve koltuklar her zaman temizlenebilir
malzemeden yapılmış olacaktır. Masa üzerine temiz örtüler örtülecektir. Masalar
numaralı, ve Belediyece tasdik edilmiş menü listesi konulacaktır. Kirli ve yırtık
örtüleri kullanmak yasaktır. Aksine hareket edenlere
378.00 TL
2) Limonata, su, ayran, şalgam vs. içecek maddeler camdan veya bunların vasıflarını
bozmayacak bir maddeden yapılmış, mazbut ağızları kapalı musluklu kaplar içerisinde
satılacaktır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
3) İmalathane ile iç içe bulunan işyerlerinde imalathane ile oturma salonu birbirinden
Tamamı ile ayrı kalacaktır. İmalathanenin zemin ve zeminden 2 mt. kadar duvarlarının
ve tezgah kısmının her zaman yıkanabilecek, su geçirmez maddeden (karo, mermer,
seramik) yapılmış olacaktır. Aksine hareket edenlere
758.00 TL
4) Bu işyerlerinde yenilecek içilecek maddelerin cins ve miktarı ile fiyatını ayrı ayrı yazarak
her müşteriye başlıklı hesap pusulası vermeyen işletme sahiplerine
378.00 TL
5) Bu gibi işyerlerinde bazı maddelerin pişirme ve imal edilmesi esnasında çıkacak olan
koku, duman vs. salona yayılmaması için davlumbazlı boru tertibatı ile kimseye zarar
vermeyecek şekilde dışarıya çıkarılması mecburidir. Aksine hareket edenlere
758.00 TL

KAHVEHANE, KIRAATHANE, ÇAY OCAĞI VE BİRAHANELER ;
Madde 24.
1) Kahve-çay pişirilen, içki ve meze hazırlanan ocak, mutfak gibi yerlerin zemini ve zeminden
2 mt. kadar yükseğe duvarları her vakit yıkanabilecek, su geçirmez bir maddeden yapılmış
bulunacak, tezgahın üzeri de mermer veya seramik ile kapalı olacaktır.
Aksine hareket edenlere
758.00 TL
2) Ocak kısmı salondan tamamen ayrılmış olacak ve ocaktan çıkacak koku ve dumanın
salona yayılmaması için davlumbazlı boru tertibatı ile kimseye zarar vermeyecek şekilde
dışarıya çıkarılması mecburidir. Aksine hareket edenlere,
758.00 TL
3) Ocakçının kullandığı havlu temiz olmalı, iç ve dış mekanın temiz olması zorunludur.
Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
4)Bu gibi işyerlerinde masaların üzerinde özel temiz muşamba veya temiz örtüler
Örtülmüş olması mecburidir. Kirli ve yırtık muşamba kullanmak yasaktır. Aksine
hareket edenlere,

378.00 TL

BİLETLİ VE BİLETSİZ EĞLENCE YERLERİ (OTEL, SİNEMA, TİYATRO, DÜĞÜN SALONU,
HALI SAHA, BAR VE PAVYONLAR ;
Madde 25.
1) Nakil vasıtaları ile veya omuzdan sinema, tiyatro vb. kartelye gezdirenlere, boru veya el
hoparlörü ile izinsiz neşriyat yapanlara,
378.00 TL
4)Sinema, tiyatro vs. yerlerde Belediyeye Eğlence Vergisi yatırmaksızın damgasız bilet
satanlara,
378.00 TL
3) Sinema, tiyatro vb. biletle girilen eğlence yerlerine istiabından fazla müşteri alanlara, 378.00 TL
4) Bar, pavyon vb. içkili yerlerde müşteriye başlıklı hesap pusulası vermeyenlere, verilen
maddelerin cins ve miktarı ile fiyatlarını ayrı ayrı yazarak müşteriye vermeyen işletme
sahiplerine,
1.518.00 TL
5) Yazlık sinema, tiyatro vb. gürültüleri ile muhitinde yaşayanların huzur ve istirahatlarının
bozulmasına mahal vermeyecek şekilde hareket etmek mecburiyetindedir. Aksine hareket
edenlere,
378.00 TL
6)Bar, pavyon vb. işyerlerinde masalar üzerinde temiz örtüler örtülmüş olması, masa
Numarası konulması mecburidir. Kirli ve yırtık örtüler konulması yasaktır. Aksine hareket
Eden işletmelere,
1.518.00 TL
7) Bar, pavyon vs. işyerleri Belediyece tasdik olunmuş fiyat listelerini müşterilerin her zaman
görebileceği bir yere asmak mecburiyetindedir. Aksine hareket edenlere,(4077 sayılı kanun
hükümleri saklıdır.)
948.00 TL
8)Bar, pavyon vs. işyerlerinin içki ve meze hazırlanan kısımlarının zemini ve zeminden
2 mt. kadar duvarları her zaman yıkanabilecek su geçirmez bir maddeden yapılmış olacaktır.
(Karo, mermer, fayans) Ayrıca tezgah üzeri mermer, seramik vb. madde ile kapalı olacaktır.
Aksine hareket edenlere,
2.471.00 TL

9) Bar, pavyon vb. işyerlerinde müşterilerin şapka, manto, palto, vs. koymak üzere ayrı bir
gardırop ve vestiyer bulundurulması zorunludur. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
10) Her otel odasında müstahdemi çağırmaya mahsus zil tertibatı, elbise asmaya mahsus dolap
bulundurulacaktır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
11) Otel odalarında tuvalet, lavabo bulunmayan yerlerde her katta her beş yatağa bir adet
Lavabo, her beş yatağa tuvalet, tuvalet kağıdı bulundurulması ve temiz tutulması mecburidir.
Otelin bütün iç mekanları bit, tahta kurusu, hamam böceği, sinek ve haşarata karşı sürekli
olarak ilaçlanmalıdır. Aksine hareket edenlere,
758.00 TL
12) Bu gibi işyerlerinin müdüriyetinde müşterilerin kıymetli para ve eşyalarını veya ziynetlerini
muhafaza etmek için çelik kasa bulundurulması mecburidir. Aksine hareket edenlere,
758.00 TL
13) Hamamların soyunup giyinme yerleri bölme veya camekanla ayrılmış hücreler şeklinde
yapılacaktır. Bu hücrede soyunanlara kafi miktarda elbise asmaya mahsus askılar bulunacaktır.
Aksine hareket edenlere,
758.00 TL
14) Bütün soyunup giyinme yerleri ile merdivenlere ve koridorlara muşamba döşenecektir.
(Karo, mermer, fayans olduğu taktirde muşambaya gerek yoktur) Aksine hareket
edenlere,
378.00 TL
15) Yıkanma ve temizlenme yerleri ile tuvaletlerin zemini 2,5 mt. kadar duvarları mermer,
Fayans gibi hiç bir yerde su birikintisi bırakmayacak surette döşeli olacaktır. Aksine
hareket edenlere,
378.00 TL
16) Hususi hamamlarda hamam takımları her zaman temiz ve sağlam olacak, her müşteri
için ayrı takım kullanılacaktır. Kirli, yırtık kullanmak ve bir takımı birden fazla müşteriye
vermek yasaktır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL

BERBERLER VE KUAFÖRLER ;
Madde 26.
1)Berber ve kuaför dükkanlarının zemini su geçirmez bir madde ile kaplanacaktır.
Duvarları boyalı, kağıt kaplama, formika veya lambri vb. kaplamalı olacaktır.
Aksine hareket edenlere,

378.00 TL

2) Berber ve kuaför dükkanlarında
a) Çalışma tezgâhlarının üzeri mermer veya seramik döşenmiş olacaktır. Koltuklar,
Kanepeler, iskemleler kolayca temizlenebilecek maddeden yapılmış olacaktır.
Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
b) Duvarlar zeminden 1,5 mt. yüksekliğe kadar seramikle kaplı olmak mecburiyetindedir.
Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
c) Dükkan dışında seyyar olarak berberlik ve kuaförlük yapmak yasaktır.
Aksine hareket edenlere,

758.00 TL

3)Berber ve kuaför dükkanlarının sokağa ve caddeye bakan yüzlerinin
camekanlarının alt kısımları içerisi dışarıdan görülmeyecek şekilde buzlandırılacaktır.
Aksine hareket edenlere,

567.00 TL

4) Berber veya kuaför dükkanlarında şehir içme suyu ve şofben, yeteri kadar lavabo
bulundurmak mecburidir. Aksine hareket edenlere,

378.00 TL

5) Bütün berber ve kuaför dükkanları tıraş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı kaplar
içerisinde bulundurulacak ve pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürülecektir.
Kullanılan jilet, pamuk gibi malzemelerin ikinci bir müşteri için kullanılması yasaktır. Aksine
hareket edenlere,
378.00 TL
6) Berber ve kuaför dükkanlarında kullanılan aletlerin makas, ustura vs. aletlerin dezenfeksiyon
işlemi için sterilizasyon cihazı bulundurması mecburidir. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
TÜPGAZ (LPG) VE AKARYAKIT BAYİLERİ ;
Madde 27.
1) TSE standart damgası bulunmayan korsan tüp satışı yapan tüp gaz bayilerine

758.00 TL

2) Müşterilere satmış oldukları tüp gazları evlerine kadar götürüp bağlamayan, kontrol
etmeyen tüp gaz satışı yapanlara ve belirlenen tüp gaz fiyatı üzerinden satış yapanlara

378.00 TL

3) LPG Tüplerini bakkal, ev ve marketlerde satan/sattıran
a) Bayilere

1.518.00 TL

b) Bakkal ve evde satanlara

663.00 TL

4) Kaçak olarak açıkta (teneke, tanker vb.) akaryakıt satanlara, seyyar olarak kaçak LPG
dolumu yapanlara,
2.471.00 TL
5) Akaryakıt istasyonlarında kaçak olarak mutfak tipi tüplere Lpg dolduran ve satan
işyerlerine,

2.471.00 TL

SEYYAR SATICILAR ;
Madde 28.
1) Yıkanmadan, pişmeden, soyulmadan yenebilen her türlü maddelerle; sinek toplanmasına
Ve etrafını kirletmeye yol açan, suları akmaya müsait olan her türlü maddelerin açıkta
satılması yasaktır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
2) Muayyen ve sabit bir imalathanede yapılan gıda maddelerini satan seyyar satıcılar bu imalathaneye ait müsaadeden istifade edebilirler. Ancak sabit imalathane sahibi kendi mamullerini
verip sattırdığı şahısların isimlerini ayrı ayrı bir beyanname ile belediyeye bildirerek buradan
alacağı vesikayı daima taşımak üzere seyyar satıcılarına vereceklerdir. Aksine hareket eden,
a) Seyyar satıcılarına
b) İmalathane sahiplerine

378.00 TL
758.00 TL

3)Limonata, şerbet, su, ayran vs. içecek maddeler camdan veya bunların
vasıflarını bozmayacak maddeden yapılmış mazbut ağızları kapalı hususi kaplar
içerisinde satılacaktır. Bu kaplar içerisinde sulu maddeler behemal musluktan
alınarak müşteriye takdim edilecektir. Aksine hareket edenlere,

378.00 TL

4) Dondurmacılar ağzı kapalı sağlam kaplar salepçiler, bozacılar, vb. ağzı iyi kapalı kalaylı
güğümler kullanacaklardır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
5) Kullanılan bardak, fincan vs. malzemeler toz, toprak girmeyecek, sinek konmayacak şekilde
camdan veya münasip bir maddeden yapılmış özel nitelikli kaplarda mahfuz bulundurulacaktır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
6) Satış münasebetiyle doğacak döküntü, kırıntı vb. çöpler satıcının yanında bulunduracağı
kaplarda biriktirilecektir. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
7) Belediye tarafından tahsis edilmiş sabit araba ile satış yapanların tahsis edilen yer dışında
bulunmaları veya araba dışında kaldırıma mal koymaları yasaktır. Satış yaptıkları alanları
temiz tutmak zorundadır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL
8)Açıkta (Motorlu veya motorsuz araç üzerinde) gıda (tatlı vs.) imalatı ve satışı
yapanlara,

663.00 TL

9) Tarım Bakanlığı tarafından üretim izni almış ve üzerinde (nevi, cinsi, üretim ve son
kullanma tarihlerinin belirtildiği) etiketi olan kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır.
Aksine hareket edenlere,
758.00 TL
(Para cezasının yanı sıra satışa sunulmuş olan mantarların zoralımı yapılarak imha edilir)
EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ ;
Madde 29.
1) Belediye sınırları içinde evcil hayvan sahiplerinden;
a) Konutlarda ticari maksatla kümes ve kafes hayvanları besleyenlerle apartmanın
katlarında köpek besleyenlerden,
378.00 TL
b) Sari(bulaşıcı) hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok)
edilecek köpeklere mani olanlardan ve saklayanlardan,

378.00 TL

c) Belediyeye kayıt yaptırmadan evinde evcil hayvan besleyen, beslediği hayvanın
aşısını yaptırmayanlardan,
378.00 TL
2) Şehir dahilinde Emniyet Müdürlüğünden müsaade alınsa dahi Belediyeden müsaade
alınmadan çadır kurarak yırtıcı ve yabani bilumum hayvan teşhir edenlerden, (yılan, akrep,
maymun vs.)
1.518.00 TL
3) Karasinek, sivrisinek ve bilumum haşarat ile mücadele eden ekiplere evlerini ve
işyerlerini ilaçlatmayan ve ilaçlama ekiplerine zorluk gösterenlerden,
378.00 TL

4) Belediye sınırları içerisinde ana cadde, sokak ve mahalle aralarında park, mesireyeri, yeşil
alanlarda kanatlı hayvan, büyük ve küçükbaş hayvanları (sığır, koyun, keçi, dana vs.)
otlatanlardan,
a) Küçükbaş-büyükbaş hayvan

378.00 TL- 1.890.00 TL

b) Kanatlı hayvan( 10(on) adetten fazla)

378.00 TL- 1.890.00 TL

5) Müsait yollar olduğu halde sürü halinde büyük ve küçükbaş hayvanları ana caddeler
üzerinden geçirenlerden,
948.00 TL
6) Mahalle içinde hayvan bağlamak veya beslemek maksadıyla özel hayvan barınağı
yapan veya konutunun müştemilatını ahır olarak kullananlardan,
2.471.00 TL
7) Cadde, sokak, mahalle arasında veya havlusu içine hayvan gübresi döken, dökülecek
şekilde nakleden; yakacak maksadıyla çalı, çırpı, odun toplayıp depolayanlardan,
758.00 TL
8)Belediyece tespit edilen yerler dışında hayvan ve kurbanlık hayvan
satanlara

378.00 TL- 1.899.00 TL

9) Belediyece tespit edilen yerler dışında hayvan ve kurbanlık hayvan kesenlere,
Atıklarını sokağa vb.… yerlere bırakanlara
378.00 TL- 1.899.00 TL
KÖMÜR SATICILARI ;
Madde 30.
1) Kömür satış izin belgesi olmadan kömür satışı yapanlara

663.00 TL

2)TSE standartlarına uygun olmayan hava kirliliğine neden olan ısınma amaçlı
yakıtları satanlara

948.00 TL

MOTORLU VE MOTORSUZ NAKİL ARAÇLARI İLE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ;
Madde 31.
1) Bilumum demir tekerlekli ve paletli araçlar ile,
a) Beton ve asfalt yoldan geçen vasıta sahiplerine
b) Yolu tahrip edenlere (zarar bedeli ayrıca alınır)

948.00 TL
948.00 TL

2) Cadde, sokak, durak ve kaldırımları işgal eden, kirleten motorlu vasıta sahiplerine veya
Sürücülerine,
a) Motorlu araç sahiplerine,

567.00 TL

b) Cadde, sokak ve kaldırımlarda motorlu, motorsuz araç yıkayanlara

378.00 TL

3) Şehir içinde çalışan bilumum taksi, dolmuş ve halk otobüsleri geceleri, çalıştıkları
zaman ışıklı levha kullanmak zorundadır. Aksine hareket edenlere,
378.00 TL

4) Cadde ve sokaklardaki su birikintilerinden hızla geçip çevredeki vatandaşların üzerlerinin
kirlenmesine sebep olan vasıta sürücülerine,
378.00 TL
5) Şehir içinde egzozu bozuk, gürültü yapan, yüksek sesle müzik dinleyen, havalı ve ıslıklı
korna kullanan, tüm motorlu araç sahip ve sürücülerinden,
378.00 TL
6) Şehir içerisindeki trafik işaretlerine uymayan, işaretleri kıran, bozan ve üzerine ilan
maksatlı her türlü yazı ve afiş yapıştıranlara, (Zararlar ayrıca tazmin edilir)
378.00 TL
7) Üzeri açık araçla insan taşımacılığı yapanlara,

378.00 TL

8) Ticari taksilerde taksimetre bulundurmayan, bulundurduğu halde açmayan, taksimetrede
yazılı fiyatın üstünde ücret talep edenlere,
378.00 TL
9) Yol geçiş izin belgesi olmayan işyerlerine,

2.471.00 TL

10) Otogar harici yolcu indirip-bindiren araç sahiplerine ve yazıhanelere,

378.00 TL

11) Otogara girerek araçlarını giriş-çıkışları engelleyecek şekilde park edenlere,

378.00 TL

12) F-1 Belgesini vize yaptırmadan bilet satışı yapanlara,

1.899.00 TL

13) Otogara girip yolcusunu aldığı halde çıkış ücreti ödemeyen,
a) Araç sahiplerine

663.00 TL

b) Yazıhanelere

663.00 TL

14) Otogar dışında yolcu indiren ve bindirenlere,
a) Ticari araç sahiplerine

378.00 TL

b) Yazıhanelere

378.00 TL

15) Aynı bileti birkaç yolcuya birden satan yazıhaneler ile yazıhanesinde içki içilmesine
izin verenler, garaj içerisinde idarenin izni olmadan yer işgal edenler ve kendisine verilen
yer dışına çıkan işletmelere,
758.00 TL
16) Hususi araç ile korsan olarak ticari faaliyet gösteren araç sahiplerine,

378.00 TL

17) Şehir içi taşımacılığı yaparken Yönetmelik hükümlerine ve Mevzuata aykırı hareket eden,
Özel Halk Minibüleri/Otobüsleri veya Servis Araçlarına

758.00 TL

18) Merzifon Belediyesi sınırları içerisinde taşıt işletme ruhsatı almadan toplu taşımacılık
yapan özel halk otobüslerine ve ticari minibüslere,
758.00 TL
19) Taşıt İşletme Ruhsatı olduğu halde, süresi içerisinde vize yaptırmayan özel halk
minibüsleri/otobüslerine, ticari minibüslere, servis araçlarına, ticari taksilere

378.00 TL

20) Toplu taşımacılık yaptığı Trafik Komisyonu tarafından belirlenmiş hat ve güzergah
dışında faaliyet gösteren özel halk minibüsleri/otobüslerine ,
567.00 TL

21) Toplu taşımacılık yaptığı Trafik Komisyonu tarafından belirlenmiş güzergahta durak
haricinde indirme-bindirme yapan özel halk otobüslerine ve ticari minibüslere,
567.00 TL
22) Toplu taşımacılık yaptığı araç içinde veya dışında çığırtkanlık yapmak sureti ile yolcu
çağıran özel halk otobüslerine ve ticari minibüslere,
378.00 TL
23) Toplu taşımacılık yaptığı aracının içini veya dışını kirli tutanlar, camlarını kırık, çatlak
ve yıldızlanmış, koltuk ve döşemelerini eski ve yırtık bulunduran özel halk otobüslerine ve
ticari minibüslere,
378.00 TL
24) Toplu taşımacılık yaptığı aracın içine veya dışına göze hoş görünmeyen görgü, adap
Ve ahlaka aykırı yazı, resim, ilan, reklam, duyuru ve poster yapıştıran ve asan özel halk
otobüslerine ve ticari minibüslere, servis araçlarına,
758.00 TL
25) Toplu taşımacılık araçları içinde sigara içen araç şoförü veya yolculara,

378.00 TL

26) Toplu taşımacılık yaptığı güzergahta tahsis edildiği hattın kalkış saatine uymayan,
ilk ve son durağa kadar gitmeyen güzergah dışına çıkan özel halk minibüsleri/otobüslerine
ve güzergah belgesi dışına çıkan servis araçlarına
378.00 TL
27) Toplu taşımacılık yaptığı aracını kullanırken saç-sakal, kılık- kıyafet ve görgü kurallarına
uymayan özel halk otobüsleri ile ticari minibüslerin şoför veya muavinlerine,
378.00 TL
28) Toplu taşımacılık için tespit edilen ücretin dışında ücret talep eden özel halk otobüslerine
ve ticari minibüslere,
758.00 TL
29) Toplu taşımacılık yaparken kontrol sırasında görevlilere Belediye Taşıt İşletme
Ruhsatını ibraz etmeyen özel halk minibüsleri/otobüsleri, Servis Araçları, Ticari
Taksilere

378.00 TL

30) Toplu taşımacılık yaptığı aracında tespit edilen ücret tarifelerini uygulamayan okunaklı
ve görünür yere asmayan özel halk otobüsleri ile ticari minibüslere,
378.00 TL
31) Toplu taşımacılık yaptığı araçta yangın söndürme cihazı bulundurmayan veya yeniden
doldurma zamanı geçmiş yangın söndürme cihazı bulunduran özel halk otobüsleri ile ticari
minibüslere,
378.00 TL
32) Toplu taşımacılık yaptığı araca yolcuların şikayetlerini bildirecekleri belediyenin ve bağlı
bulunduğu kooperatifinin telefon numarasını gösterir levhayı görünür yere asmayan özel
halk otobüsleri ile ticari minibüslere,
378.00 TL
33) Bağlı bulundukları kooperatife ait duraklarda ve güzergah üzerinde araç yıkayan özel
halk otobüsleri ile ticari minibüslere,
378.00 TL
34) Toplu taşıma araçlarına şoför tanıtım kartını asmayan özel halk otobüsleri ile ticari
Minibüslere,
378.00 TL
35) Taşıt işletme ruhsatının kayıtları üzerinde tahrifat yapan özel halk otobüsleri ile ticari
Minibüslere,
758.00 TL

36) Taşıma esnasında kontrol için görevlilerin “dur ihtarına” uymayan, kontroller sırasında
zorluk çıkaran, hakaret eden ve kötü muamelede bulunan özel halk minibüsleri/otobüsleri,
Servis Araçları, Ticari Taksiler ile ticari minibüslere,
758.00 TL
37) Toplu taşıma yaptığı araca yasalarda belirtilen ücretsiz yolculuk hakkı olanları, resmi
üniformalı Belediye Zabıta Memurlarını ve Kooperatif tarafından verilen pasosu bulunan
yolcuları almayan, alsa dahi ücret talep ederek yolcular içerisinde şahsı küçük düşürücü
ve rencide edici söz sarf eden özel halk minibüsleri/otobüslerine,
378.00 TL
38) Toplu taşımacılık yaptığı aracı teknik özelliklerini yitirmiş olan (Dış boya görüntüsü,
kaporta aksamında ezik çürük, yamalı boya, hat numarası ve kapılarda inilir-binilir yazıları
olmayan veya silinmiş olan) özel halk otobüsleri ile ticari minibüslere,
378.00 TL
39) Toplu taşıma yaparken yolcuyu daha önce alabilmek için zaman tarifesine uymayıp
bir başka araç personeli ile yolda durup münakaşa ile karışık ağız dalaşı yapıp, yolcuların
gideceği yere gecikmesine ve tedirgin olmalarına sebebiyet veren özel halk minibüsleri/
otobüsleri ile ticari minibüslere,
378.00 TL
40) Toplu taşıma esnasında kural dışı araç kullanarak yolcuların can güvenliğini tehlikeye
düşüren, araç da ve durakta nezaket kuralları dışına çıkan özel halk otobüsleri ile ticari
minibüslere,
378.00 TL
41) Toplu taşımacılık yaptığı aracına işletme ruhsatında belirtilen istiap haddinden fazla
yolcu alan özel halk otobüsleri ile ticari minibüslere,
378.00 TL
42) Bağlı bulunduğu kooperatife ait ilk ve son durak haricindeki ara duraklarda bekleme
yapan özel halk otobüsleri ile ticari minibüslere,
378.00 TL
43) Toplu taşımacılık yaptığı aracı Belediye Meclis Kararında belirtilen yaş haddini aştığı
halde değiştirmeyen, ticari araç sahiplerine,
758.00 TL
(Para cezasının yanı sıra toplu taşımacılıktan men edilir)
44) Kullanılmaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını yada bunların mütemmim
Cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişilere,
948.00 TL
TRAFİK KURALLARINA RİAYET ETMEYEN ŞAHISLAR ;
Madde 32.
1) Gece ve gündüz, cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiğini engelleyerek tehlikeye
düşürecek, itfaiye, ambulans, çöp kamyonları gibi aciliyet arz eden araçların geçişlerini
engelleyecek veya zorlaştıracak şekilde araçlarını park edenlere,
378.00 TL
2) Belediyece ya da Trafik komisyonunca trafiğe kapatılan yollara (konulan
engelleri bozarak,- yıkarak) araçlarını park edenlere yada buralardan araç giriş-çıkışı
yapanlara,
378.00 TL
3) Cadde üzerlerinde trafik akışını engelleyecek şekilde uzun süreli park
yapanlara,

378.00 TL

4)Cadde ve sokak üzerlerine araçların hızını kesme amacıyla Belediyeden izinsiz
olarak hiçbir engel konulamaz, Belediyenin yapmış olduğu engeller (kasis vb.) izinsiz
olarak kırılamaz, bozulamaz, kaldırılamaz, aksine hareket edenlere,
378.00 TL

5) Belediyeden izinsiz olarak ağır tonajlı kamyon vb. araçlarla sokaklara girenlere
yada araçlarıyla seyredenlere, (Para cezasının yanı sıra ağır tonajlı kamyon vb. araçların
girmesiyle bozulan yolların bakım ve onarım masrafları, araç sahibi veya firma sahibinden
tahsil edilir.)
948.00 TL
6) Her türlü atık, katı atık dönüşüm maddeleri vb. çevreye pis koku yayabilecek maddeleri
nakleden araçlar koku sızdırmazlık şartlarına uygun kasası sızdırmayacak, koku yaymayacak
kapalı kasa kamyon, kamyonet ve traktörlerle nakledileceklerdir. Aksine hareket
edenlere,
378.00 TL
7)Trafik Kurullarına riayet etmeyen şahısların suçun işlenmesine müteakip yasal süresi
içerisinde yapılan itirazlarının uygun görülmesi durumunda şahısların bir defaya mahsus
UYARILMASINA karar verilir.
8) Aracını park etmek için kamuya ait kaldırımı kıran, dolgu yapan, bilumum araç sahibi ve
sürücülerine(hasar bedeli ayrıca tahsil edilir)
758.00 TL
APARTMANLAR VE APARTMAN SAKİNLERİ ;
Madde 33.
1) Apartman, pasaj veya iş hanı gibi binalarda bağımsız bölüm maliki veya kiracısı olup,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre Yönetim Kurulunu teşkil etmeyen sakinlerden
Her birine,
378.00 TL
2) Apartman yada sitelerin bakım ve temizliklerini yaptırmayan, çevreye görüntü ve çevre
Kirliği veren apartman yada site sakinlerine, (Her konut ve işyerine ayrı ayrı yazılır) 378.00 TL
MEZARLIKLAR ;
Madde 34.
Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar aşağıdaki kurallarla bağlıdır; Bunları yapmak yasaktır.
1) Bu Tembihnamesinin genel yerlerde yapılmasını yasakladığı eylemleri mezarlıklarda
Yapanlara
378.00 TL
2) 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 bulunanlara,
378.00 TL
3) Sarhoşların, dilencilerin, ayak satıcılarının, yanında velisi olmayan çocukların,
beraberinde köpek vb. hayvan getirenlerin mezarlık içerisine girenlere,
378.00 TL
4) Güneş battıktan sonra mezarlığa girenlere

378.00 TL

5)Mezarlıkta Belediyeden izin almaksızın her türlü düzenleme(Mezar Taşı yapımı,
Parsel etrafının demir tuğla gibi vb. çevrilmesi) ve onarım yapan veya yaptıranlara, 378.00 TL
6) Mezarlıklar içerisinde içki içenlere, piknik yapanlara,

378.00 TL

İNŞAAT VE HER TÜRLÜ TAMİRAT YAPAN İŞYERLERİ VE ŞAHISLAR ;
Madde 35.
1) İnşaat ve tamirat mahallini başkalarına zarar vermeyecek özel tahta perde vb.
ile (görünümü bozmayacak şekilde) muhafaza altına almayan inşaat sahiplerine,
2.471.00 TL
2) Belediyece müsaade edilse dahi cadde, sokak ve mahalle aralarında açılan
çukurlara gündüzleri ikaz işareti koymayan, geceleri ise ışıklı işaret ve tehlikeyi önleyici
tedbirler almayan inşaat ve tamirat sahiplerine,
2.471.00 TL
3) Belediyeden izin almaksızın cadde ve sokaklarda kaldırımlar üzerinde harç yapmak,
malzemesi taş, demir, kum, çakıl, çimento vs. koymak sureti ile yaya ve trafiği aksatan
inşaat sahiplerine,
758.00 TL
4) Cadde ve sokaklarda
a) Belediyeden izin almaksızın yol ve kaldırımları tahrip edip, bordür taşlarını söken,
yol ve kaldırımlara çukur kazanlara, m2si (Ayrıca açılan çukurlar ve tahrip edilen
yollar Belediye Fen Dairesince kapatılacak ve yapılan masraflar suçludan
alınacaktır.)
473.00 TL
b)Umuma ait yol ve kaldırımların tamiratı için dökülen taş, çakıl, kum vs. malzemeyi
çalanlara,
378.00 TL
5) Kanalizasyon yapıldığı taktirde işyerlerinin ve meskenlerinin kirli ve septik sularını
kanalizasyona bağlamayanlar ile kanalizasyonun tıkanmasına yol açacak madde
atanlara,
1.518.00 TL
6) İşyeri ve meskenlerin kirli ve septik sularını muhafaza edecek şekilde yeteri kadar sıhhi
ve fenni septik çukuru açtırmayanlara,
1.518.00 TL
7)Sıva ve örme işi yaparken gerekli önlemleri almayan, sıva, harç, kum, çakıl sıçratan
inşaat sahiplerine,
758.00 TL
8) İnşaat işi yaparken elektrik direği, kaldırım taşı veya ağaçları Kıranlara,
(Ayrıca meydana gelen zarar tazmin ettirilir.)

1.518.00 TL

9) İnşaat mahallinde inşaat ruhsatına ait teknik bilgileri ve isim unvanını belirtir levha
ile iş kazasını önleyici diğer ikaz levhalarını asmayanlara,
758.00 TL
10) Koruyucu tahta perde dışında inşaat malzemesi bulunduran ve emniyet kemeri,
kask vb. koruyucu malzemesiz işçi çalıştıran inşaat sahiplerine,
1.140.00 TL
11) İmalat artıklarını rasgele döken, karo, briket, mermer ve hazır beton
imalatçılarına,

1.518.00 TL

12) Harcı boşalttıktan sonra cadde, sokak ve yerleşim birimleri arasında harç makinalarını
Temizleyenlere,
663.00 TL
13) Kışın akşam saat 17.00 ile sabah saat 07.00 arası, yazın akşam saat 19.00 ile sabah
saat 07.00 arası beton döken ve işçi çalıştıran inşaat sahiplerine,
663.00 TL

14) Yerleşim yerlerindeki boş arsalarda (kendi mülkiyetinde olsa dahi) izinsiz kum, çakıl
vb. gibi malzemeleri satanlara,
2.566.00 TL
15) İnşaat atıklarını depolanmasına özgün yerler dışına atan şahıslara, 290.00 TL – 9.514.00 TL
16) İnşaat atıklarını depolanmasına özgün yerler dışına atan tüzel kişilere üst limit 11.451.00 TL
17) Hafta (PAZAR ) Sonu çalışma saatlerine uymayanlara

567.00 TL

BELEDİYE ARAZİLERİNİ İZİNSİZ KULLANANLAR, BELEDİYE MALINA ZARAR
VERENLER ;
Madde 36.
1) Belediye arazisinden izinsiz olarak toprak çekenlere (Kamyon Başına)

1.899.00 TL

4) Belediye hudutları dahilinde imar planı bulunan ve imar plan uygulaması yapılmış
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar hariç ticari amaçlı tarım yapılması yasaktır. Yapanlardan,
a) Taşınmaz eken kişiye ait ise (Dekar başına)

1.899.00 TL

b) Taşınmaz eken kişiye ait değil ise (Dekar başına)

2.566.00 TL

3) Para cezasının yanı sıra, bu yasağa uymayanların tarlası ürün ekili olsa bile iş makinaları ile
sürülür. Ekili alanın sürülmesinde kullanılan iş makinasının masrafı yasak ekim yapan kişiden
%25 müteahhitlik karı ilave edilmek sureti ile tahsil edilir.
5) Belediye Malı Kamu Malı hükmünde olup, her türlü belediye malını çalan, zarar veren
veya hırsızlık sonucu çalınmış olan belediye malını elinde bulunduranlara. 1.049.00 TL- 9.514.00TL
(Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur)
6) Mülkiyeti Belediyemize ait alanları (Kaldırım vb) izinsiz olarak işgal
Edenlere
378.00 TL- 1.899.00 TL
KAÇAK SU KULLANANLAR;
Madde 37.
1) Kaçak su kullananlardan ve abone yaptırmayanlarla birlikte ana boruyu kırarak su zayiine
Sebebiyet verenlerden su satışı nizamnamesinin 76ncı maddesinin F fıkrası gereğince su bedeli,
hasar ve işçilik ücretlerinden ayrı olarak en yüksek satış fiyatının 3 katı alınır.
2) Şebeke suyunu saatten geçirmeden şebekeden direk bağlantı yapılarak kaçak kullandığı tespit
edilen kişilere kullandığı su miktarı Belediyemiz tarifesindeki o yıllara ait abonesiz kullanım fiyatları
üzerinden Belediye Meclisi kararına göre hesap yapılarak tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM : UMUMİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM : UMUMİ HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

Madde38 .
1) Merzifon Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm özel ve tüzel hukuk
kişileri bu Tembihnamede yazılı emir ve yasaklara uymaya mecburdur.
2) Bu Tembihnamede uygulanan idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere
o yıl içinde 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı vergi usul kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
3) Yukarıda yazılı işbu Tembihnamedeki suçların tekerrürü halinde işleyenler hakkında
belirtilen para cezasından başka 1608 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği Belediye Encümeninin
takdiri ile belirleyeceği süre kadar ticaret ve sanayi icrasından men’e, kapatmaya, tekerrür
halinin tekrarı halinde ise ruhsatının iptaline karar verilir.
4) İşbu Tembihnamede maddesi olmayıp, yürürlükteki mevzuat hükümleri veya belediye
tarafından alınmış olan kararlar gereği yasaklanmış ve men edilmiş olan istisnai nitelikli
suçları işleyenler hakkında yürürlükteki mevzuata ilişkin genel hükümlere veya idari
kararlara göre işlem yapılır.
5) Bu Tembihname Merzifon Belediye Meclisince kabul edilip, onaylandıktan sonra Belediye
İnternet Sitesi ve Belediye İlan panosunda yayımlanarak yürürlüğe girer.
6) Bu Tembihnameyi Merzifon Belediye Başkanlığı yürütür.

