T.C
İZMİR MENDERES BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
MENDERES BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK
AMAÇ
MADDE 1-Menderes Belediyesi sınırları içerisinde ilçemizin düzenini halkımızın sağlık ve huzurunu
korumak ve ilçe halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını belirli bir düzen ve kurallar
çerçevesinde karşılanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM
MADDE 2-Bu yönetmelik Menderes Belediyesi sınırları içerisinde kent halkına hizmet veren tüm belediye
birimlerini kent halkına hizmet sunan müesseseleri ve çalışanları ile herhangi bir yere bağlı olmaksızın
hizmet gören, ikamet eden ve geçici olsa da Menderes sınırlarında bulunan yerli ve yabancı tüm kişi ve
kurumları kapsar. Bu yönetmelikte yer alan emir ve yasaklara Menderes sınırları içerisinde bulunan herkes
uymak zorundadır.
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik
Belediye Zabıta Yönetmeliği
Gıda Yönetmeliği
Kıyı Kanunu
İmar Kanunu – Gece Kondu Kanunu
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURALLAR
NİZAM VE İNTİZA İLE İLGİLİ KURALLAR
MADDE 4-Aşağıdaki fiiller yasaktır;
1-Resmi bayram günlerinde iş yerlerine Türk Bayrağı asmamak (Bayraklar standartlara uygun olacak,
yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.)
2-Park bahçelerden çeşmelerden havuzlardan ve yangın musluklarından su almak ve bu alanları kirletmek,
kırmak, tahrip etmek ve buralarda eşya, taşıt ve hayvan yıkamak.
3-Umumi parklar ve binaların, abidelerin anıt ve eserlerin yeraltı ve yerüstü geçitlerin, camilerin ve her
türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını cadde ve sokaklarda tretuvarı tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile
karalamak, yakmak, şekil çizmek, kirletmek ve tahrip etmek.
4-Şehir içinde el arabası, at arabası, kamyon kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak ve
depo etmek.
5-Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat inşaat faaliyetleri
vb. işleri sabah saat 10:00’dan önce ve akşam hava karardıktan sonra yapmak. (Belediyeden izin alanlar
hariç.)
6-Geceleri saat 22.00’dan sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat
imalat ve tadilat gibi gürültülü işler yapmak.
7-Kamuya açık alanlarda izinsiz çalgıcılık yapmak, şarkı söylemek, gösteri sergilemek veya bu eylemi
hayvanlara yaptırmak.
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8-Turist olarak şehre gelen yabancılara ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası
dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak.
9-Belediyemiz tarafından projelendirilerek halkın kullanımına sunulan kent mobilyaları, oturma ve oyun
gruplarını amacı dışında kullanmak, kirletmek, kırmak, tahrip etmek veya bunlara aparatlar ilave etmek.
10-Tüm Kamu Kuruluşlarına ait direk, lamba, levha, duba, bariyer vb. araç ve gereçleri kırmak bozmak ve
tahrip etmek.
11-Dükkânların, binaların sokak veya caddeye bakan cephelerine görüntü kirliliği oluşturacak şekilde
nesneler asmak.
12- Dükkânların, binaların dış cephelerine balkon, pencere ve teraslarına etrafı rahatsız edecek, tehlike
oluşturacak şekilde anten, klima, bayrak, flama, levha, afiş vb. malzeme asmak ve takmak, halı, kilim vb.
şeyler silkmek, çöp ve herhangi bir atık atmak.
13-Belediye’ce kurulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme
musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli duba, bariyer vs. alet edevat ve araçları bozmak, kırmak,
düşürmek, yerlerini değiştirmek.
14- Kamuya ait bina, iş hanı, pasaj ve kapalı çarşılarda ortak kullanım alanlarını, koridorları, merdivenleri
ve geliş geçişe ait yolları, kaldırımları işgal etmek, kaldırım ve yollara duba vb. nesneler koyarak işgalde
bulunmak.
15-Belediye’nin bakım ve sorumluluğunda olan, Kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil
alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, çiçek koparmak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa
olsun zarar vermek, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, ağaçlara hayvan bağlamak
veya salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, ağaçları tahrip etmek, bu alanlarda hayvan
otlatmak, ağaçları ve fidanları kesmek veya budamak, ağaçların meyvalarını toplamak vb. fiillerde
bulunmak.
16-Kamunun yararlandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar, parklar, yol kenarları, sahiller ve
açık alanlarda yatmak ve çadır kurmak, piknik alanları ve Belediye’ce belirlenen alanlar dışında mangal ve
ateş yakmak.
17-Kamunun yararlandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar, parklar, yol kenarları, sahiller ve
açık alanlarda ücretli ya da ücretsiz olarak oyuncak veya havalı tüfekle atış talimi yaptırmak.
18-Umumi park, yol, meydan gibi alanlardaki her çeşit süs havuzuna girmek, süs havuzlarında yüzmek
veya bu havuzları kirletmek.
19- Kamuya ait yasak olan bölgelere ve Tahtalı barajı havzası içinde içme suyu amaçlı kullanılan baraj Göl
ve baraj gölleri ile göllere su taşıyan derelere çöp, moloz, çamur vb. gibi katı atıklar ve sıvı atıklar ile
arıtılmış atıksu dökmek, göl ve baraj gölleri ile göle su taşıyan derelerde yakıtlı – yakıtsız motorlu araç
çalıştırmak, içmesuyu amaçlı kullanılan baraj göllerinde ve su taşıyan derelerde yüzmek, balık avlamak,
sportif faaliyetlerde bulunmak, göl alanı maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal
sulama yapmak, hayvan otlatmak, göl ve baraj gölleri ile göllere su taşıyan derelerden su, toprak ve
malzeme çekmek yasaktır.
20-İnşaatlarda mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın teknik ve fenni
vasfını ve ruhsat tarihini gösteren levha bulundurmamak.
21-Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, tadilat ve yıkımlarda gerekli güvenlik önlemlerini
almamak, alanın etrafını moloz düşmesini ve toz çıkmasını önleyici toz tutucu malzeme ile kapatmamak.
22-Binalara ait yağmur suyu borularını zemine kadar indirmemek ve varsa yağmur suyu kanalına
bağlatmadan kaldırıma akıtmak.
23-Şehir içerisindeki boş arsaların etrafını (sahiplerince) kapatmamak, bunun için gerekli tedbirleri
almamak, temiz tutmamak ve buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, hurda, çöp, vb. malzeme
biriktirmek.
24-Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için veya tente olarak hasır, çuval,
bez, naylon vb. gibi kötü görüntü oluşturacak unsurlar kullanmak.
25- Yollarda ve kaldırımlarda izinsiz kazı yapmak, tahribata sebep olmak, yolun ve kaldırımın evsafını
bozmak.
26- Yollara ve kaldırımlara sabit veya seyyar rampa yapmak özel giriş tertip etmek.
27- Gemi, yat, balıkçı teknesi vb. deniz araçlarını kıyıya bağlamak amacıyla kıyılara beton dökmek veya
demir, kazık vb. cisimler çakmak.
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28- Belediyemizden izin almadan bina ve işyerlerinin önüne hareketli veya hareketsiz tente, siperlik, duba
vb. imalatlar yapmak.
29- Meydan, yol ve tretuvarlardaki her türlü tamirat ve hafriyat işlerinde gerekli güvenlik önlemlerini
almamak, izinli gece çalışmalarında renkli, ışıklı, fosforlu levha koymamak.
30- İlçe genelinde arsalarda bulunan sarnıçları, her türlü kuyu, mahzen vb. çukurları üstü açık bulundurmak
veya etrafını çevirmemek ve bu alanlarda gerekli emniyet önlemini almamak.
31-İdarelerce belirlenen saatler haricinde kalorifer yakmak.
32-Kamuya açık meydan, bulvar, kaldırım, kafe ve yayalaştırılmış yollarda paten, kaykay vb. unsurlar
kullanmak.
33-Kamunun yararlandığı parklarda, meydanlarda vb. yerlerde akülü araba, bisiklet vb. araçları ticari
amaçlı çalıştırmak, kullandırmak.
34-Kamunun yararlandığı alanlarda falcılık yapmak, dilek, kısmet, niyet vb. çekilişler yaptırmak.
35-Şehir içerisinde meskûn mahallelerde ve boş arsalarda odun, kömür, kum, çakıl ve hurda depoları
açmak. Ruhsatlı depolarda ise belirtilen miktardan fazla depolama yapmak.
36-Kömür satış yerlerinde belirtilen standartlara uygun torbalarda kömür satışı yapmamak. Açıkta odun ve
kömür bulundurmak.
37- Fikir ve sanat eserleri kapsamına giren bandrollü kitap, dergi, cd ve benzerlerini cadde, sokak, köprü
ve meydan gibi alanlarda satışa sunmak.
38- Pazar yerlerinde bulunan elektrik tesisatından izinsiz hat çekmek elektrik almak.
39- Belediyece konulan çöp konteynırlarının önüne araç park etmek suretiyle çöplerin alınmasına engel
olmak ve yerlerini değiştirmek.
40. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Belediyece gösterilen
alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak yasaktır.
41. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Belediyece izin verilen
mevsimlik ya da daimi satış tezgahları işin niteliğine göre belediyemizce çıkarılan ya da çıkarılacak olan
şartnamelere uymak ve verilen süre sonunda kaldırmak zorundadır. Aksini uygulamak yasaktır.
42. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İlçemizde bulunan turizm
bölgelerinde yetkili idarelerce alınan karar doğrultusunda turizm sezonu boyunca inşaat ve tadilat
faaliyetinde bulunmak yasaktır.43.Kıyı sahil ve plajlarda işletmecilik yapan kişi veya ticari işletmelerin ve
şahısların ticari amaçla sahile şezlong ,şemsiye vb. şeyler koyması yasaktır.
44. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Belediyemizce Pazar
yerlerine encümence belirlenen açılış ve kapanış saatlerine riayet etmemek yasaktır.
45. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Pazar yerleri, konser,
etkinlik ve benzeri alanlarda halkın söz konusu faaliyetlerden yararlanmasını engelleyecek veya
kısıtlayacak şekilde motorlu veya motorsuz araçlarla duraklamak ve park etmek yasaktır.
46. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Pazar yerlerinde Pazar
bitiminde tezgahların bir yerde toplanması ve bırakılması ile biriken çöplerin torba içine koymamak ve
çevreyi kirletmek yasaktır.
47. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Pazaryerlerinde
tezgahlarda sunulan ürünlerin tezgah üzerine zeminden en fazla 1,5 metre yükseklikte olacak şekilde satışa
sunulması, satılacak olan ürünlerin veya malzemelerin, kasaların tezgah arkasına en fazla 2 metre
yükseklikte konulması gerekmekte olup, aksini uygulamak yasaktır.
48. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Kamp alanı belirlenen
yerler dışında kamuya ait park plaj ve benzeri alanlarda çadır kurmak ve konaklamak yasaktır.
49. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Halkın denize girdiği
yerlerde olta atmak zıpkınla balık avlamak iskeleden atlamak yasaktır.
50. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Halkın denize girdiği
yerlerde havuzlarda ve plajlarda hayvanları başıboş bırakmak yasaktır.
51. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Bahçe ve arsalarda
bulunan ağaçların komşu parsele ve yola taşması halinde bahçe ve arsa sahibi tarafından budama yapılması
zorunludur.
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52. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Yanıcı parlayıcı ve
patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan nakleden araçlar ve taşımacılıkta kullanılan kamyon, otobüs ,tır ve
benzeri nakliye araçlarının ve iş makinelerinin meskun mahalde ve halkın yoğun olduğu yerlerde park
etmeleri ve bekleme yapmaları yasaktır.
53. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Cadde, sokak, meydan vb
kamusal alanlar ile belediyeye ait park, bahçe, pazar yerleri gibi belli bir amaç doğrultusunda konulan
muslukları amacı dışında izinsiz kullanmak yasaktır.
54. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Yaya kaldırımı ve yol
kenarların ağaç dikmek suretiyle geliş gidişi engellemek yasaktır.
55. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Park, cadde. sokak, yol
ve halkın faydalanmasına mahsus yerler ile yasaklanan alanlarda sahipli hayvanların başıboş dolaşmasına
ve bu yerlerde zarara yol açmasına sebebiyet vermek yasaktır.
56. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Kamuya ait olan yeşil
alan park, bahçe vb. yerlerin etrafını her ne suretle olursa olsun çevirmek, işgalde bulunmak ve bu alanda
bulunan ağaçlardan ürün toplamak yasaktır.
57. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Evlerin balkon , teras vb.
yerleri ile eklentilerinde baca tertibatı olmadan her ne olursa olsun ateş yakmak ayrıca mangal yakmak
yasaktır.
58. (Belediye Meclisin 05.07.2021 tarih ve 160 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Cadde, sokak, meydan,
yaya kaldırımı ve kamusal alanlarda araç yıkamak yasaktır.
TEMİZLİK VE SAĞLIK İLE İLGİLİ KURALLAR
MADDE 5- Aşağıdaki fiiller yasaktır.
1- Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş
deri vb. gibi şeyleri açıkta bulundurmak, taşımak.
2- Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, kemik, gübre, paçavra vb. biriktirmek, dökmek,
sermek, kurutmak.
3-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerine, tıkanmalarına veya etrafa kötü koku
yayılmasına sebep olacak maddeler atmak ve dökmek kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca
açmak, veya kanal açmak.
4-Kirli, yağlı veya pis kıyafetlerle ya da gelip geçenleri ve etrafı kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek
malzeme, eşya vb. şeylerle kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.
5-Hayvanların yerleri kirletmemeleri için sahiplerince gerekli önlemleri almamak.
6-Her türlü hayvan ölülerini ve pisliğini açık bırakmak, gübre biriktirmek ve çevreye atmak.
7-Yollara ve kaldırımlara halı ve paspas vb. şeyleri atmak ve sermek.
8-İş yerlerini temiz ve düzenli bulundurmamak.
9-Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde çalışma esnasında bone, eldiven ve önlük kullanmamak.
10-Yolları ve tretuvarları her ne suretle olursa olsun tahrip edecek kirletecek fiillerde bulunmak.
11-İş yerlerinde; belediyelerce kabul edilen standartlara uygun, ağzı kapalı çöp kabı bulundurmamak. Sıfır
atık kapsamında atıkları ayrı ayrı kutulara ayrıştırarak atmamak.
12-Belediyece belirlenen şartlar haricinde cadde, sokak, kaldırım vb. alanlara çöp bırakmak.
13-Binalardan dışarıya bağlantılı olan su borusu, soba borusu ve bacalardaki sızıntılar ile klima suyu,
kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve pis akıntılarını önleyecek tedbirleri almamak.
14-Cadde, sokak, meydan, kaldırım, vb. her türlü eşya yıkamak ve bırakmak.
15-Ev ve iş yerlerinin dış duvarları kapı içleri vb. yerleri boyandığında gelip geçenlerin üzerinin
kirletilmemesi için gerekli koruyucu tedbirleri almamak.
16-Bina ve dükkânların temizlenmesi esnasında veya inşaat aşamasında oluşan kirli çamurlu ve pis suları
yola ve kaldırıma akıtmak.
17-Hafriyat vb. malzeme nakli yapan veya inşaat alanlarından ayrılan araçları, lastikleri çamurlu bir
şekilde trafiğe çıkarmak güzergahı kirletmek.
18-Kamunun yararlandığı yeşil alanlar, parklar, göl kenarları, boş alanlar ve sahillerde ateş yakmak lastik,
mangal ve her türlü atık ve artığı yakmak.
19-Kamunun yararlandığı alanları tuvalet ihtiyacını gidermek için kullanmak ve bu suretle kirletmek.
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20-Hazır beton taşıyan araçlardaki mikser içinde kalan betonu çevreye boşaltmak.
21-Hazır beton taşıyan mikserler seyir veya park halindeyken yola, sokağa, vb. yerlere beton dökülmemesi
için gerekli tedbirleri almamak.
22-Akaryakıt taşıyan araçlar seyir veya park halindeyken yola sokağa vb. yerlere akaryakıt ve yağ
dökülmemesi için gerekli tedbirler almamak.
23-Toprak, moloz, mıcır, talaş vb. malzeme taşıyan araçlarda, malzemenin yola, sokağa, caddeye,
meydana dökülmemesi ve uçuşmaması için gerekli tedbirleri almamak.
24-Belediyemizce belirtilen yerler dışına her türlü inşaat atığı, moloz, bahçe atığı, evsel atık, sanayii atığı,
tehlikeli atık vb. atıkların dökülmesi.
25-Eksik gramajlı ekmek satmak ve yetkili kurum tarafından verilen fiyatın üstünde satış yapmak.
26-Çöp kapsamına girmeyen maddeleri, çöp konteynerlarına ve çöp kutularına atmak.
ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
MADDE 6-Aşağıdaki fiiller yasaktır.
1-Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine engel olacak şekilde fiziki engel oluşturmak, araç
parkını engellemek amacıyla veya araç yer ayırtmak suretiyle yola kaldırıma, araç park ceplerine,
otoparklarına zincir çekmek, demir kazık, beton blok park yasağı levhası, duba vb. malzemeler koymak
yasaktır.
2- Belediye tarafından girilmesi yasaklanan yerlere, yaya yolu ve kaldırımlara motorlu taşıt, geçişine engel
olmak suretiyle kapatmak yasaktır.
9- Trafik tanzim ve uyarı işaretlerini tahrip etmek, yer ve yönünü değiştirmek yasaktır.
10- Bisiklet yollarına, yaya yollarına motosiklet, elektrikli moped vb. cinsi araçları ile girmek ve park
etmek yasaktır.
11- Bisiklet yollarında bisiklet ile akrobatik hareketler yaparak diğer bisiklet sürücülerinin sürüş
güvenliğini tehlikeye düşürmek yasaktır.
bisiklet, motosiklet veya hayvanlar tarafından çekilen araçlar giremez ve park edemez.
3- Yayalaştırılmış olan yollara izin verilen saatler dışında girmek ve izinli saatlerde giren araçların, yasaklı
saatlerde bu alanlar içerisinde bulunması ve çıkış yapmaması.
4- Yayalaştırılmış yollarda yük bisikletleri veya el arabası ile yayaları rahatsız edecek şekilde yük taşımak
yasaktır.
5- AYKOME ve UKOME tarafından alınan kararlara uyulması zorunludur.
6- Yeşil alanlara, parklara, motorlu-motorsuz araçlarla girmek, park etmek, zarar vermek.
7- Belediye çalışmaları sırasında, çalışma alanı içerisine, çalışmalara mani olacak şekilde araçla girmek,
park etmek yasaktır.
8- Her ne surette olursa olsun belediyeden izin almaksızın cadde, bulvar ve sokakları, araç geliş
BELEDİYENİN RUHSATINA TABİ İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 7- Aşağıdaki fiiller yasaktır.
1-Belediyenin ruhsatına tabi ticari faaliyette bulunan tüm iş yerleri, belediyeden işyeri açma ve çalışma
ruhsatı almak ve işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
2-İşyerleri, bağlı oldukları kurum ve odalardan almış oldukları fiyat listesi ve hizmet tarifelerini
müşterilerinin okuyabileceği bir yere asmak zorundadırlar.
3-İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında başka bir iş yapılamaz.
4- Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde kullanılan teçhizat ve ekipmanlar temiz olacaktır.
5-Belediyenin ruhsatına tabi İş yerleri belediyece belirlenen açma ve kapama saatine uymak zorundadır.
6-Umuma açık İstirahat, eğlence ve konaklama yerlerinde lokantalarda ve pastanelerde şehir şebeke suyu
bulunacak, bu tür işyerlerinde çalışan elemanların üst baş, kılık kıyafetleri düzgün ve temiz olacaktır.
7-Belediye ruhsatına tabi işyerlerinde müşteriden tuvalet ücreti alınamaz ve tuvaletlerin temizlenmesi
zorunludur.
8-Umuma açık tuvaletlerde genel temizliğin gün içinde yapılması, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kâğıdı
bulundurulması zorunludur. Duvarlara veya kapılara müşteriler tarafından yazılmış yazılar varsa silmek
veya boyamak zorundadır.
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9-Umuma açık tuvaletlerde kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş fiyat tarifesine uyulması ve tarifenin
görünür yerde bulunması zorunludur.
10- İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde içki içmek içki içenlere müsamaha etmek yasaktır.
11- Belediyenin ruhsatına tabi ticari faaliyette bulunan tüm işyerlerinde denetim yapan zabıta memurlarına
işletme sahibi ve çalışanları tarafından görevi engelleyecek şekilde zorluk çıkarmak, istenilen belgeleri
ibraz etmemek, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarda bulunmak yasaktır.
İLAN REKLAM VE TANITIM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN
KURALLAR
MADDE 8- Aşağıdaki fiiller yasaktır.
1- Tüm işyerlerinin kurum ve müesseselerin ticari ve tanıtım levhalarını, her türlü ilan, reklam unsurunu
Belediyemizden izin almadan asması, takması ve tesis etmesi.
2- Belediyemizden izin almadan süreli ve süresiz tanıtım amaçlı stant kurmak ve koymak.
3- Belediyemizden izin alınmadan bilgi broşürü, dergi ve el ilanı dağıtılması.
4- Belediyemizden izin alınmadan veya kamuya ödenmesi lazım olan ücreti ödemeden her türlü ilan,
reklam yapmak.
5- Belediyemizden izin alınmadan belediyemiz yetki sınırları dahilinde yerlerde reklam ve tanıtım amaçlı
konser, organizasyon ve etkinlik düzenlenmesi.
YANGIN İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 9- Aşağıdaki fiiller yasaktır.
1- Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vb. tehlikeli madde taşıyan tanker ve araçların meskûn sahalar arasında boş
veya dolu park edilmesi ve yerleri kirletmeleri.
2-Dükkân, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile umuma açık olan ve halkın
toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulundurmadan çalışmak.
3-Apartman, İşhanı, otel, hamam, fırın, imalathane, vb. yerlerin bulunduğu binalardaki bacaları yılda en az
bir kez temizletmeden çalıştırmak.
4-Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla; fabrika, fırın, han, hamam, pansiyon, otel, iş hanı ve
apartmanlardaki bacaların siklon veya sulu filtresiz kullanılması bunların sürekli çalışır durumda
olmaması.
5-İşyerlerinde veya evlerde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca açarak etrafa
rahatsızlık vermek.
6-Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunmayan bilumum işyerlerinde yemek
pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak.
EVCİL SOKAK VE AHIR HAYVANLARI İLE İLGLİ KURALLAR
MADDE 10- Aşağıdaki fiiller yasaktır.
1- Her türlü hayvan ölüsünü, hayvan dışkısını umuma mahsus yerlere atmak, her nerede olursa olsun açıkta
bırakmak.
2-Kümes ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara bırakmak park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin
avlularında otlatmak, belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve meydanlardan
geçirmek.
3-Belediyece kayıt edilmemiş, tasmasız, ağızlıksız, yularsız hayvan gezdirmek, yuları ve tasması etrafı
rahatsız edecek uzunlukta olan hayvanları gezdirmek.
4-Belediyece tayin ve tespit edilerek yasaklanan bölgelerde kümes, ahır, ağıl vb. yerler yapmak, kümes
hayvanı, büyük ve küçük baş hayvan besiciliği yapmak,
5-Veteriner sağlık karnesi olmayan aşıları yapılmamış evcil hayvanları; evde, bahçede vb. yerlerde
beslemek, bulundurmak.
6-Hayvanları menşe şahadetnamesi (hayvan sağlık belgesi) ve sağlık raporu ibraz etmeden hayvanları şehre
sokmak ve soğutma sistemi bulunmayan veya soğutma sistemi çalışmayan araçlarla et, sakatat vb. ürünleri
taşımak.
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7- Yetkili idareler tarafından izin verilen yerler dışında hayvan kesimi ve satışı yapılması.
8-Her türlü hayvana zarar vermek ve eziyet etmek.
9-Beslenmesi yasaklanmış cinsteki köpeklerin her türlü suretle gezdirilmesi.
MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 11-Aşağıdaki fiiller yasaktır.
1-Mezarlıklarda belediyelerden ruhsat ve izin almaksızın her türlü tesis ve tamirat yapmak.
2-Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da
herhangi bir bedel karşılığında dua ya da kuran okumak.
3-Mezarların inşaat izin belgesinde belirtilen ölçüler dışında yapılması.
4-Mezarlıklarda çalışan mezar inşaatçılarının belediyeden çalışma izin belgesi almadan çalışması.
5-Mezar inşaatçılarının, çalışırken çevreye zarar vermesi ve artık malzemelerini temizlemeden mezarlık
alanına bırakması.
6-Mezarlıkları her ne suretle olursa olsun bozmak, tahrip etmek ve kirletmek.
7-Mezarlıklardan ağaç, fidan, çiçek veya herhangi bir bitkiyi sökmek zarar vermek.
8-Mezarların üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek ve tahrip etmek.
9-Mezarlıklar içinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatılması.
10-Bu yönetmeliğin, umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri, mezarlıklarda yapmak.
TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
MADDE 121-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan okul servisi, ilköğretimde ve engelli taşımacılığı yapan
araçlarda, Servis İzin Belgesinde belirtilen yardımcı personelin bulundurulması zorunludur. Ayrıca Servis
İzin Belgesinde belirtilen yardımcı personelin dışında personel çalıştırılamaz.
2-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların “Taşımalı Eğitim” faaliyetinde bulunmaları halinde
Ticari Araç Ruhsatlandırma ve Terminaller Şube Müdürlüğünden araç uygunluk belgesi almaları
zorunludur.
3-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda “Şoför Tanıtım Kartı” olmayan şoför çalıştıramaz. Aksi
halde araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı ceza-i işlem uygulanır.
4-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların (M plakalı minibüslerde araç dışında yasaktır. Araç
içinde LCD ekranlar ile uygulanacak)içinde veya dışında 25829 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Ticari
Araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki yönetmelik’ ve ‘İBB ilan ve reklam yönetmeliği’ kapsamı
dışında izinsiz ilan, reklam, afiş, vb. bulundurulması yasaktır. Reklam alınacaksa Ticari Araç
Ruhsatlandırma ve Terminaller Şube Müdürlüğünden izin alınması zorunludur.
5-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan aracın modelini değiştirdiğinde trafik tescil işleminin yapıldığı
tarihten itibaren 30 gün içinde bu değişikliği Ticari Araç Ruhsatlandırma ve Terminaller Şube
Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
6-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan okul servis taşımacılığı yapanlar “İzmir ili okulları
öğrenci taşıma yönergesinde” belirtilen öğrenci velisi ile yapılan sözleşme örneği haricinde sözleşme
kullanılamaz. Sözleşmeler “Okul Servis araçları Hizmet Yönetmeliği” ve “İzmir İli okulları öğrenci taşıma
yönergesinde” belirtilen şekli ile yapılır.
7-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlar hiçbir şekilde kiraya verilemez.
8-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçlarının biletli ücretli taşımacılık yapması
yasaktır.
9-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan taksiler, taksi dolmuş gibi, taksi dolmuşlar taksi gibi
çalışamaz.
10-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile her türlü karşılama törenine katılmak yasaktır.
11-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan İlçe otobüs ve minibüsler güzergâhlarında belirtilen il
ve ilçe garajlarına girmek ve garaj çıkışı ücretlerini ödemek zorundadır.
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TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACLIĞI YAPAN ARAÇLARIN
TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
MADDE 131-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlar Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda
görüntüye gelmek zorundadır.
2-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların içinde ve dışında izin verilen yazı ve levhalar haricinde
yazı bulundurulması yasaktır. İçinde ve dışında aksesuar bulundurması yasaktır.
3-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan, servis araçları, taksi ve taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı
minibüsler ve İlçe otobüs /minibüslerde video, tv, vcd, vb. cihazların bulundurulması yasaktır. Teyp, radyo,
cd player vb. aletlerin yüksek sesle dinlenmesi yasaktır.
4-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları taksi ve taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı
minibüsler ve İlçe otobüs /minibüslerde araç takip sistemi takılması zorunludur. Araç takip sistemi çalışır
durumda olacaktır.
5-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlar, yönergelerinde belirtilen renk, kuşak ve diğer şartlara
uygun olmak zorundadır.
6-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları taksi ve taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı
minibüsler ve İlçe otobüs/minibüslerin araç içerisinde koltuk sayısı Trafik Tescil Belgesinde belirtilen
koltuk sayısından eksik veya fazla olamaz.
7-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan, servis araçları taksi ve taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı
minibüsler ve ilçe otobüs ve minibüslerde iç aydınlatma donanımlarının yönetmeliklere uygun olarak beyaz
renkte ve çalışır durumda olması zorunludur.
8-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan taksi ve taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı minibüsler ve
İlçe otobüs ve minibüslerin üzerinde bulunan tepe lambaları yönergelerinde belirtilen şekil ve şartlara
uygun olmak zorundadır.
9-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları, taksi ve taksi dolmuşları M plakalı hatlı
minibüsler ve İlçe otobüs ve minibüslerde klima olması zorunludur. Isıtma ve soğutma amaçlı
donanımların çalışır durumda olması zorunludur. Isıtma ve soğutma amaçlı donanımların gerekli mevsim
koşulları ve yolcuların talebi doğrultusunda çalıştırılması zorunludur.
10-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda havalı korna bulundurulması yasaktır.
11-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları, taksi ve taksi dolmuşlar, M plakalı
hatlı minibüslerde egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi egzoza ilave aparat takılması yasaktır.
12-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları taksi ve taksi dolmuşlar M plakalı hatlı
minibüsler ve İlçe otobüs / minibüslerin jant kapakları orjinal olacaktır. Jant kapaklarının fırfırlı, çubuklu,
çıkıntılı vb. olması yasaktır. Lastik ebatları orjinal olacaktır.
13-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları, taksi ve taksi dolmuşlar, M plakalı
hatlı minibüsler ve İlçe otobüs / minibüslerde engelli rampası veya asansörü bulunması zorunludur. Engelli
rampası veya asansörün her zaman çalışır durumda olması zorunludur.
14-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan M plakalı hatlı minibüsler ve İlçe otobüs /
minibüslerde online sistemli kamera bulundurulması, kameraların devamlı kayıt halinde ve çalışır durumda
olması zorunludur.
15-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda Karayolları Trafik Kanunu gereği bulundurulması
zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.
16-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan M plakalı hatlı minibüsler ve İlçe otobüs minibüslerin
ön cam sağ köşesine ve havalı kapı sağ tarafına güzergahındaki beş ana nokta ismini belirten ışıklı veya
ışıksız 30x40 ebadında panel levhalar konulacaktır. Aynı hatta dönüşümlü çalışan araçlarda dönüşümlü
çalışan yerin adı çalıştığı günlerde değiştirilmek ve takılmak koşulu ile tepe levhasının ön tarafına tırnaklı
geçmeli panel levhaya veya arka yüzüne ve yan yazıların üstüne takılan mıknatıslı panel levhalara
yazılacaktır. Bunların dışında hiçbir levha ve pano bulundurulamaz.
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TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇ SAHİBİ VE ŞÖFÖRLERİN
UYMASI GEREKEN KURALLAR VE YASAKLAR
MADDE 141-Araç şoförleri çalışırken sürücü belgesi, şoför tanıtım kartı, çalışma izin belgesi, trafik tescil belgesi,
reklam izin belgesi, servis izin belgesi, güzergah izin belgesi ve yönergelerde istenen diğer bütün belgeleri
araçta bulundurmak zorunludur.
2- Araç sahipleri ve şoförleri yukarıdaki belgeleri Zabıta Trafik Personeline zorluk çıkarmadan ibraz
etmesi zorunludur.
3-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri Zabıta Trafik Personelinin ikaz ve uyarılarına
uymak zorundadır.
4-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve UKOME
Kurulunun aldığı kararlara uymak ve uygulatmak zorundadır.
5-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda çalışan personelin kılık kıyafeti, saç, sakal traşı ve genel
görünümü meslek adabına uygun olacaktır. Çalışan personel vatandaşlara ve yolculara davranışlarında
ölçülü olmak ve saygılı olmak zorundadır.
6-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapa araç şoförleri yolcuları rahatsız edecek şekilde herhangi bir
davranışta bulunamazlar.
7-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin seyir halindeyken vatandaşların üzerine su ve
çamur sıçraması yasaktır.
8-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda fiyat ve zaman tarifelerinin 5362 ve 5216 sayılı yasalara
göre UKOME Genel Kurulunca belirlenip İESOB ve İBB tarafından onaylanmasını takiben bu tarifelere
uyulması zorunludur. Fiyat tarifesi dışında ücret belirlenmesi veya talep edilmesi yasaktır. Şikayet
telefonları ücret ve zaman tarifesini belirten panoyu bulundurmak ve yolcuların görebileceği yere asmak
zorunludur.
9- Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda içerisinde “SİGARA İÇİLMEZ” ibareli levha asılması
zorunludur.
10-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma
yapamazlar yolcularını son duraklarına kadar götürmek zorundadırlar. Mücbir sebepler nedeniyle taşıma
hizmetinin aksatmaları halinde azami 15 dakikanın aşılması durumunda yolcularını yönergelerde belirlenen
başka araçlara aktarmak zorundadır. (Servis araçları hariç) Aktarılmaması durumunda ise ücreti yolcuya
iade eder. (Taksilerde ilk taksimetre açma ücreti alınmaz.) Mücbir sebepler dışında izin almadan ve
mazeretsiz olarak yolcu taşıma hizmetini hiçbir şekilde aksatamaz.
11-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri taksi dolmuşlar ve M plakalı hatlı minibüsler ve
ilçe otobüs / minibüslerde sabah işe giderken ve akşam dönerken yolcu taşıması yasaktır.
12-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı minibüsler,
faytonlar ve İlçe otobüs/minibüsleri belirlenmiş olan güzergahları dışında çalıştıramazlar veya
güzergahlarından kısa dönüş yapamazlar.
13- Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı minibüsler,
faytonlar ve İlçe otobüs/ minibüs ile çalışma saatleri ihlal edilemez.
14-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri, araçlarını temiz bulundurmak zorundadır.
Yükleme, boşaltma ve temizliği esnasında yerleri kirletmeleri yasaktır.
15-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri, yönergelerinde belirtilen şartlara uygun olarak
ücreti karşılığında herkesin her zaman taşıma hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak zorundadır.
16-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri taksi dolmuşlar, M plakalı hatlı minibüsler ve İlçe
otobüs/ minibüsleri araç koltuklarında boş yer olduğu sürece duraklarındaki yolcuları almak zorundadır.
17-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin M plakalı hatlı minibüsler ve İlçe minibüslerde
muavin ve çığırtkan bulundurmaları yasaktır. Otobüslerde bulunan muavinler ise vatandaşın ihtiyaçlarını
karşılama ve bilet kesme dışında çığırtkanlık yapamaz.
18-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin ve yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma
yeri işgal etmeyen çanta, valiz vb. eşyalardan ayrıca ücret talep etmesi yasaktır. Ayrıca yolcuyu rahatsız
edecek şekilde çuval, kasa, yanıcı, ucu sivri, delici madde vb. eşya olması yasaktır.
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19-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan taksi şoförlerinin araçlarında taksimetre bulundurmaması, bozuk
taksimetre ile çalışması, şehir içerisinde yakın ve uzun mesafe ayrımı yaparak istenilen yere gitmemesi,
yolcu istemediği müddetçe en kısa güzergahtan götürmemesi yasaktır.
20- Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan taksiler, müşteri aldıklarında taksimetreyi açmak zorundadır.
21-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan taksi şoförleri mesafe trafik yoğunluğu ve iklim
şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir.
22-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan fayton şoförleri, arabalarında kullandıkları atlara
hayvan haklarına uymayan davranışlarda bulunamazlar.
23-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan M plakalı hatlı minibüsler ve İlçe otobüs/minibüslerde
online kamera sistemi tarafından kaydedilen görüntülerin istendiği taktirde Zabıta Trafik Personeline ibraz
edilmesi zorunludur.
24-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin belediye otobüs duraklarında indirme, bindirme,
bekleme ve park etmesi yasaktır.
25-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan taksi ve taksi dolmuş M plakalı hatlı minibüs, fayton
ve İlçe otobüs/minibüs şoförleri durak harici indirme, bindirme ve park yapamazlar varsa duraklarındaki
ceplere girerek indirme, bindirme yapmak zorundadır. Duraklarda yolcu indirme, bindirme dışında
bekleme yapamaz.
26-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri, sefere çıktıklarında araçlarının iç ve dış
temizliğinin yapmış olması, iç döşemelerinin yırtık olmaması ve temiz olması zorunludur. Araçların iç ve
dış temizliğinden araç sahibi sorumludur.
27-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlar istasyon dışında yıkanamaz. Temizlenirken çıkan çöp ve
kirli suların çevreye atılması yasaktır.
TİCARİ AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARIN
TRAFİK GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ UYMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 151-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların trafik akışını engelleyici şekilde sevk ve idaresi yasaktır.
2-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri trafik işaret ve levhalarına uymak zorundadır.
3-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları, taksi ve dolmuşlar, M plakalı hatlı
minibüsler ve İlçe otobüs/minibüslerin kapıları açık halde çalışması yasaktır.
4-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan taksi ve taksi dolmuşlar M plakalı hatlı minibüsler,
faytonlar ve İlçe otobüs/minibüslerin seyir halindeyken ücret alışverişi yapması yasaktır. Şehiriçi
otobüslerinde ise sadece muavinler vasıtası ile ücret alışverişi yapılabilir.
5-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda şoförlerin seyir halindeyken cep telefonu ile
konuşmaları ve bas-konuş sistemli telefonları kulaklık olmadan hoparlör açık şekilde kullanmaları yasaktır.
6-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçların dış görünümünün kazalı, vuruk vb. şekilde çalıştırılması
yasaktır.
7-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlardan servis araçları, taksi ve taksi dolmuşlar M plakalı hatlı
minibüslerde orjinali dışında cam takılması ve cam filmi kaplaması yapılması yasaktır.
8-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlarda diğer fiiller ana okulu ve İlköğretim çağındaki
çocukların ön koltukta oturtturularak taşınması yasaktır.
9-Ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlara diğer fiilleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.
OTOBÜS TERMİNALLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
MADDE 16-TERMİNALLERDEKİ İŞ YERLERİ İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
1-Otobüs terminalleri içerisinde faaliyet gösteren her işyeri sahibi işyerinin temizliğinden sorumludur.
Temiz olmadığı tespit edilen işyerleri hakkında ceza-i işlem uygulanır.
2-Otobüs terminalleri içerisinde faaliyet gösteren işyeri, sahipleri kendi işyerlerinden çıkan çöpleri görüntü
kirliliği oluşturmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza edeceklerdir.
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3-Otobüs terminalleri içerisinde faaliyet gösteren işyerleri satmış oldukları malları kira sözleşmesinde ve
otopark yerleşim planında kendilerine ayrılan alanların dışına çıkartmayacaklardır. Kendilerine ayrılan alan
dışında mal sattığı tespit edilen işyerleri hakkında Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince işlem
yapılacaktır.
4-Otobüs terminalleri içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin ilan reklam tabelaları, İzmir Büyükşehir
Belediyesi ilan reklam yönetmeliğindeki belirtilen standartlara uygun olmak zorundadır. Reklam ve tanıtıcı
tabelaları belirlenen yerler haricinde başka yerlere (Duvara asmak, duba üzerine koymak
vb.)bulundurmaları yasaktır.
5-Otobüs terminalleri içerisinde faaliyet gösteren işyeri sahibi işyerlerindeki bulunması zorunlu olan
yangın söndürme cihazlarının 6 ayda bir periyodik kontrolünü yaptırmak zorundadır.
6-Otobüs terminalleri içerisinde faaliyet gösteren işyerleri, işyeri çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet
konusu dışında çalışamazlar. Çalıştığı tespit edilen işyerlerinin ruhsat haricindeki faaliyeti men edilir.
7-İşyerlerinde firma yetkilisi veya mesul müdürün devamlı bulunması zorunludur.
TERMİNALLERDE EMANETÇİLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR
MADDE 171-Otobüs terminalleri içerisinde emanetçi olarak faaliyet gösteren işyerleri, yazılı kayıt yapmadan veya
teslim fişi vermeden emanet eşyayı teslim almayacaktır. Bu tür eşya aldıkları tespit edilen işyerleri
hakkında gerekli ceza-i işlem uygulanacaktır.
2-Otobüs terminalleri içerisinde emanetçi olarak faaliyet gösteren işyeri, otogarda emanete aldığı eşyaların
kayıtlarını dikkatli tutarak emaneti verenin ve alanın kimlik bilgilerini, adres ve telefonlarını kayda
geçirmek zorundadır.
3-Otobüs terminalleri içinde emanetçi olarak faaliyet gösteren işyeri, eşyaların kayıtlarını görevli
memurların istemesi halinde ibraz etmek zorundadır.
4-Otobüs terminalleri içinde emanetçi olarak faaliyet gösteren işyeri, emanetleri sahiplerine verirken bütün
kimlik bilgileri kayıt edilerek imzalı şekilde iade etmek zorundadır.
TERMİNALLERDEKİ YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİ
İLGİLENDİREN GENEL KURALLAR
MADDE 181-Otobüs terminalleri içinde faaliyet gösteren seyahat firması araçlarının terminal içerisinde kendilerine
tahsis edilmiş peron yerleri haricinde bekleme, indirme ve bindirme yapmaları yasaktır.
2-Otobüs terminalleri içerisinde yetki belgesi sahipleri Bakanlıkça “görülmüştür” şerhi alınmış ücret
tarifelerini görebilecek şekilde işyerleri içerisinde bilet satış yerlerine asmak ayrıca, bir örneğini yolcu
taşıması yapan taşıtlarda bulundurmak zorundadır.
3-Otobüs terminalleri içerisinde faaliyet gösteren taşıma şirketlerince yolculara verilecek biletlerin
yasalarda ve yönetmeliklerde yazılı kurallara uygun şekilde sıra numaralı ve bilet üzerinde yolcunun adı,
gideceği yer, hareket saati, koltuk numarası ve taşıma ücretinin tam ve doğru olarak belirtilmesi gerekir.
4-Otobüs terminalleri içerisinde tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunan yetki belgesi sahipleri, Bakanlıkça
“Görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerine ve Bakanlıkça “onaylanmış” zaman tarifelerine uymak
zorunludur.
5-Otobüs terminalleri içerisinde tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer
almayan bir saate yolcu bileti düzenlenemez.
OTOPARK İŞLETMELERİNİ SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN GENEL KURALLAR
MADDE 191-Otobüs terminallerini içinde faaliyet gösteren otopark işletmecisi veya çalışanı ücretsiz otopark girişi
otomatik bariyerlerin arıza yapması durumunda hemen zabıta görevlilerine yazılı bildirimde bulunmak ve
arızayı derhal gidermek, arızayı giderene kadarda bariyerleri görevli marifetiyle manuel olarak çalıştırmak
zorundadır.
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2-Otobüs terminalleri içinde faaliyet gösteren otopark işletmecisi veya çalışanı ücretsiz otoparkta kanunla
belirlenen 50 dakika süreye uymak zorundadır.50 dakikayı geçmeyen otogardan yolcu almak veya
bırakmak için gelen otomobillerden ücret talep edilemez. Ayrıca giriş ve çıkıştaki zaman sayacını eş
zamanlı tutmak zorundadır.
OTOBÜS TERMİNALLERİ İÇERİSİNDE UYULMASI GEREKEN
GENEL KURALLAR
MADDE 201-Otobüs terminalleri içinde seyyar satıcılık yasaktır. Yapanlar hakkında Kabahatler Kanununun ilgili
maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
2-Otobüs terminalleri içinde yolcu konumunda yada yolcu karşılamak, uğurlamak için gelen kişilerin
çevreyi kirletmeleri, yere tükürmeleri, kapalı alanlarda sigara içmeleri yasaktır. Uymayanlara Kabahatler
Kanununun ilgili maddesinden işlem yapılır.
3-Otobüs terminalleri içinde sivil araçların yolcu otobüslerinin peronlarına park etmesi yasaktır.
4-Otobüs ve minibüslerin terminaller dışındaki bir alandan hareket etmeleri yasaktır.
5-Otobüs terminalleri içerisindeki taşıyıcı kooperatiflerin kendilerine tahsis edilmiş peronlar haricinde
başka peronları kullanmaları yasaktır.
6-Terminal içerisinde günlük çalışacak araçlar haricinde araç depolama yapılması yasaktır.
7-Terminal içinde servis istasyonları haricinde araç yıkanması ve temizlenmesi yasaktır.
8-Terminale abone olan aracın yerine farklı bir aracın çalıştırılması yasaktır.
9-Terminal içinde giriş, çıkış yapan araçlar ücret ödemek zorundadır.
10-Terminal içindeki gıda işletmelerinde çalışan personellerin sağlık raporlarının güncel olması
zorunludur.
11-Terminal içindeki araçlar hareket saatine uymak zorundadır.
12-Otobüs işletmecilerinin yolcuların bagaja koyacakları yük, eşya, bavul, ve çantalarına bagaj fişi
vermeleri zorunludur.
13-Otobüs terminalleri içinde izin belgesiz hamallık yapmak yasaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ, YÜRÜRLÜLÜK, YÜRÜTME VE SON HÜKÜMLER
MADDE 211-CEZA HÜKÜMLERİ
Bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminde, Belediye, zabıtası sorumlu ve
yetkilidir. Bu yönetmelikte belirtilen emir ve yasaklara aykırı hareket edenlere 1608 sayılı Kanunun 1.
Maddesi ve 5326 sayılı kanunun 32. Maddesi 1. Fıkrası gereği işlem yapılır. Bu yönetmelik hükümlerinden
ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.
2-YÜRÜRLÜKLER
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi/bendine göre hazırlanan bu yönetmelik, yine aynı yasanın
18/m maddesi/bendine istinaden Menderes Belediye Meclis’inin 08.07.2020 gün ve 76 sayılı kararı ile
kabul edilip Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 3011 sayılı Kanunun 2. Maddesi uyarınca ilanı
takiben yürürlüğe girer.
3-YÜRÜTME
Bu yönetmelik hükümlerini Menderes Belediye Başkanı ve yetkili organlar tarafından yürütülür.
4-SON HÜKÜM
Menderes Belediye Meclisinin 05.09.2014 gün ve 143 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlükte olan
Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
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