BELEDİYE TEMBİHNAMESİ

MAD.

KAPSAM

1. Saat 24.00 dan dan sabah saat 08.00 ‘e kadar her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak yasaktır.
2. Her türlü eğlence yeri ile plak, bant, teyp satış yerlerinde dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır.
3. Apartman, iş hanı ve pasajların koridorlarını işgal etmek yasaktır.

4. Apartman, pasaj ve iş hanlarının otomat, merdiven ve asansörlerinin çalışır durumda
bulundurulması zorunludur.
5. Cadde ve sokaklara, apartman, pasaj vb. gibi yerlerden çöp atmak, pis su dökmek yasaktır.
6. Cadde, tratuvar ve sokakların işgal edilmesi yasaktır.
7. Binaların balkon ve pencerelerinden halı-kilim vb. gibi eşyalar silkelemek, çamaşır asmak
yasaktır.
8. Şehir içerisinde bulunan boş arsaların etrafının nizami tahta perde ile çevrilmesi
zorunludur.
9. Şehir içerisinde bulunan kuyu ve sarnıçların üzerlerinin kapatılması zorunludur.
10. Binalardan sokaklara duman ve koku yaymak yasaktır.
11. Umuma ait yerleri her ne şekilde olursa olsun kirletmek yasaktır.
12. Belediyelerin izin verdiği yerler dışında seyyar satıcılık yapmak yasaktır.
13. Belediyelerce hizmet için yapılan sokak lambaları, bina numaraları, tesis ve yangın
musluğu işaretlerini bozmak, kırmak, kirletmek ve yerlerini değiştirmek yasaktır.
14. Cadde ve sokak kenarlarına konulan bordür taşlarını, ızgara kapaklarını kırmak ve sökmek
yasaktır.
15. Bina yıkan ve yapanların etrafı rahatsız etmemek ve zarar vermemek için her türlü
tedbirleri almaları zorunludur.
16. Yeşil alanları, parklar ve çocuk bahçelerinde ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak ve
kesmek, sökmek ve varsa meyvelerini koparmak yasaktır.
17. Yeşil alanla, parklar ve çocuk bahçelerinde;
a) Hayvan otlatmak, dövüştürmek, avlamak,
b) Çamaşır yıkamak, temizlemek,
c) İçki içmek,
d) Motoru-motorsuz taşıt araçları ile girmek yasaktır.
18. Anıtları kirletmek, çizmek, kırmak, bozmak yasaktır.
19. Belediyece tayin edilmiş yerler dışında izinsiz olarak ilan, pankart ve bez afiş asmak
yasaktır.
20. Ticarethane, işyeri ve inşaatların isim ve unvan levhası asmaları zorunludur.
21. Asılan isim ve unvan levhalarının yüksekliği 2.5m aşağı olamaz.
22. Her türlü duvar ilanları, levhalar, reklâmlar, ışıklı, ışıksız, sabit ve hareketli yazıların
düzgün imlalı ve güzel hatlı yazılmaları zorunludur.
23. Belediyelerden izinsiz her ne şekilde olursa olsun reklâm yapmak, ilan, pankart ve bez afiş
asmak yasaktır.
24. Büfe, bakkal ve benzeri yerlerde alkollü içki içmek ve içirmek yasaktır.
25. Satışa sunulan satılması zorunlu olup, satışından kaçınılması veya stokçuluğunun
yapılması yasaktır.
26. İşyerlerinin belediyece belirlenen saatler dışında faaliyet göstermesi yasaktır.
27. Bulvar, cadde, meydan ve taksi duraklarında araç yıkamak yasaktır.

28. Şehir içinde seyreden taşıt araçlarının hava kirliliğine sebebe olacak şekilde kirli duman
çıkarması yasaktır.
29. Araçların maksat dışı klakson çalması yasaktır.
30. Toprak, kum, cüruf, moloz vs. taşıyan araçların;
a) Üzerlerine branda ile kapatmaları,
b) Tekerleklerini temizlemeleri,
c) Cadde, sokak vb. gibi yerleri kirletmemeleri
d) Belirtilen yere döküm yapmaları zorunludur.
31. Araçların zerlerine izin alınmadan ilan yapıştırmak, asmak ve reklâm amaçlı yazı yazmak
yasaktır.
32. Demir tekerlekli araçların, tornet, el arabası, kızak, paten vs. şeyleri şehir içinde
kullanılmaları yasaktır.
33. Şehir içinde sürü halinde hayvan geçirmek yasaktır.
34. Hayvanların oynatılması, dövüştürülmesi ve teşhir edilmesi yasaktır.
35. Vahşi hayvanların izinsiz şehir içine sokulması yasaktır.
36. Cadde ve tratuvarlarda odun-kömür kırmak yasaktır.
37. Cadde-meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla yük taşımak yasaktır.
38. Belediye sınırları içinde müsaadesiz hamallık yapmak, tarifeden fazla ücret istemek-almak
yasaktır.
39. İnşaatlarda yapımı ve yıkımı sırasında etrafının tahta perde çevrilmesi ve boyanması
zorunludur.
40. Kamyon ve iş makinelerinin inşaata giriş-çıkışta kaldırımı ve yolu tahrip etmeleri yasaktır.
41. Yapılarda kullanılacak malzemelerin yollarda işlenmesi yasaktır.
42. İnşaatlarda işgale izin verilse dahi kaba inşaat bittikten sonra işgaliye kaldırılacaktır.
43. İnşaat malzemelerinin izinsiz olarak inşaat sahası dışına dökülmeleri yasaktır.
44. Toprak-moloz vb. gibi şeyleri yasak yere döken araç sahibi veya şoförlerinden beher
kamyon için belediyece belirlenen para cezası alınır.
45. Yollarda ve meydanlarda belediyeden izinsiz baca açmak, kazı yapmak yasaktır.
46. Ev işlerinde kullanılan kirli suların, lağım sularının ve inşaatlarda kullanılan suların ana
kanala bağlanması zorunludur.
47. Belediye açma iznine tabi işyerlerinde yeteri kadar ışıklandırma ve havalandırma tertibatı
bulundurulması zorunludur.
48. Belediye açma iznine tabi işyerlerinde sağlık şartlarına uygun ve yeteri kadar lavabo,
soyunma dolabı ve tuvalet bulundurulması zorunludur.
49. Yanıcı ve patlayıcı madde ticareti yapılan yerlerde, merdiven altlarında, koridorlarında,
giriş-çıkış yerlerinde yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak yasaktır.
50. Tüp satışı yapanlar, tüpleri ev ve iş yerlerine taşımak ve cihazlara bağlamak zorundadır.
51. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama yerlerine ve perakende satış yerlerine yıldırımlık
( paratoner ) konulması zorunludur.
52. Perakende ekmek satışı yapan fırınlar sattıkları ekmeğin fiyat ve gramajını gösteren bir
levhayı görünür bir yere asmak zorundadır.
53. Bandrolsüz ekmek ve simit üretimi ve satışı yasaktır.
54. Ekmeklere hamur halinde iken üzerlerine bıçak vurularak bir çizgi açılması zorunludur.
55. Taze ve bayat ekmeklerle francalaların bir arada bulundurulması yasaktır.
56. Un çuvallarının yerlere ve hamur makinelerinin yanına konulması yasaktır.
57. Hamur halindeki ekmeklerin konulduğu pasaların ve pasalara ait bezlerin daima temiz
olması zorunludur.
58. Ekmek imalinde kullanılan unların elenmeden hamur yapılması yasaktır.

59. Fırınların bacalarına filtre takılması zorunludur.
60. Fırınlarda ekmek imalinde sanayi ve kaya tuzu kullanılması yasaktır.
61. Çiğ süt satılan işyerlerinde sütten başka gıda maddesi satılamaz.
62. Çiğ süt satılan süt pişirmek, bardakla süt satmak yasaktır.
63. Seyyar sütçülerin süt aldıkları hayvanlara ait sağlık karnelerine yanlarında bulundurmaları
zorunludur.
64. Seyyar sütçülerin kullandığı tüm malzemeler emaye veya paslanmaz çelikten olacaktır.
65. Kasap dükkânlarında sakatat satılamaz.
66. Açıkta et bulundurulması yasaktır.
67. Satış sırasında artan etler 2 Kg’dan fazla olamaz ve tezgah üzerinde bulundurulamaz.
68. Satılan etler, yağlı kağıtlara sarılıp tartıldıktan sonra müşteriye verilecektir.
69. Kıyma müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.
70.
5 Kg geçmemek ve buzdolabında saklamak koşulu ile hazır kıyma bulundurabilir.
71.
Kasap dükkânlarında katkı maddeleri ( ekmek, soğan, sarımsak, baharat )ile kıyma
çekilmesi yasaktır.
72.
Her ne şekilde olursa olsun seyyar et kesimi ve satışı yasaktır.
73.
Kesilmiş kümes hayvanlarının iç organları çıkarılmış ve temizlenmiş olacaktır.
74.
Açıkta satılması mümkün olan gıda maddelerinin karıştırılarak satılması yasaktır.
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Çürümüş, bozuk ve kurtlu kuru yemişlerin bulundurulması ve satılması yasaktır.
Deterjanların, çamaşır sularının, mekanik temizleme tozlarının açıkta satılması yasaktır.
Islak, çamurlu ve dış yaprakları temizlenmemiş sebze satışı yasaktır.
Pazar esnafı en geç saat 08.00’a kadar tezgâhını kurup etiketlerini koymak zorundadır.
Pazaryerine gelen mallar bir gün önceden hazırlana bilir ancak kesinlikle satış yapılamaz.
Tezgâh üzerinde bulunan etiketlerin, Pazar sona erinceye kadar tezgâhta bulundurulması
zorunludur.
Etiket üzerinde yazılı fiyattan fazlasına satış yapmak yasaktır.
Marul, limon, kıvırcık gibi çeşitli boylara ayrılan mallara ayrı-ayrı etiket konulması
zorunludur.
Sergi ve reyon önlerine dolu veya boş kasa koymak yasaktır.
Pazarcıların bağırarak satış yapması ve müşteriye kaba muamele yapması yasaktır.
Pazar esnafının oturarak veya ibreli terazi kullanması zorunlu olup, eksik ve kırık kilo
kullanması yasaktır.
Pazar esnafı marul, kıvırcık, pazı, taze soğan gibi malları ıslatarak satamaz, bu sebzelerin
çamurlu dış yapraklarının temizlenmesi zorunludur.
Pazar esnafı etrafını temiz tutmaya zorunludur.
Pazar esnafı, derneklerinden aldıkları kimlik kartlarını takmak zorundadır.
Pazar içerisinde ateş yakmak ve her ne şekilde olursa olsun Pazaryerini tahrip etmek
yasaktır.
Yemeklerin açıkta pişirilmesi, bulundurulması, pişirilirken sokağa duman ve koku
çıkarılması yasaktır.
Yemek pişirilecek tencere ve kaplar, paslanmaz çelikten olacaktır.
Kırık ve çatlak bardak, kap, fincan, kaşık, çatal, lekeli ve kirli örtü, havlu vb. gibi şeyler
kullanmak yasaktır.
Tuvalet ve lavabolarda el kurulamak için kâğıt havlu veya peçete ile sabun bulundurulması
zorunludur.
Çay ocağı, çay bahçesi, kahvehane vb. gibi yerlerde çatlak kirli, kırık tabak, bardak, fincan
gibi malzemeler kullanılamaz.
Kahvehane ve oyun salonlarında kirli veya yıpranmış oyun aletleri, masa, sandalye, örtü
kullanılamaz.
Çay ocaklarına masa sandalye konulamaz.
Sinemalarda, ehliyetsiz, makinistlik yapmak yasaktır.
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Sinemalarda çift makinist bulundurulması zorunludur.
Sinema, tiyatro vb. gibi yerlerde ilan edilen saatte gösteriye başlanması zorunludur.
Otel, han ve pansiyonlarda karyola ve somyalar sağlam olacak, üzerine serilen yatak
takımları temiz olacaktır.
Bu gibi yerlerde tarife dışında yatak bulundurulması yasaktır.
Berber ve kuaför gibi yerlerde ehliyetsiz ustalık ve kalfalık yapmak yasaktır.
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemeler temiz olacaktır.
Kullanılmış eşya satış yerlerinde, satılan eşyalar arınık edilmeden satılamaz, eski ve yeni
eşya bir arada bulundurulamaz.
Sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerinde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve periyodik
kontrolünün yaptırılması zorunludur.
Bütün işyerleri ecza dolabı bulundurmak zorunludur.
Doğrudan halk ile temas halinde olan iş yerlerinde çalışanların iş gömleği giymeleri
zorunludur. (Giymeyen her kişi için ayrı işlem yapılır.)
Belediye açma iznine tabii tüm işyeri ve müesseseler ile kaloriferli apartman sahip veya
yöneticileri teftiş defteri almaya, tasdik ettirmeye ve ibraz ettirmeye zorunludur.
Belediye açma iznine tabi tüm iş yerlerinde tarife ruhsat, vergi levhası, ustalık belgesi vb.
gibi belgelerin görünür bir yere asılması zorunludur.
Lokanta, birahane, gazino vb. gibi yerlerde tarifelerin küçültülmüş örneklerinin masa
üzerinde bulundurulması zorunludur.
İşyerlerinde, yaylı kancalı ve el terazisi kullanılması yasaktır.
Mühürsüz ve kontrol edilmemiş terazilerle satış yapmak yasaktır.
Satılan şeylerin ağırlıklarını etkileyecek, müşteriye zarar verecek kaplarla tartı yapmak
yasaktır.
Yenilecek ve içilecek şeyleri imal eden ve satan yerler yatak hane ve mesken olarak
kullanılamaz.
Belediye açma iznine tabii tüm işyerlerinde ve kullanılan tüm malzemelerde temizlik şartına
uyulması zorunludur.
Yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılması yasaktır.
Halk ile doğrudan teması olan işyerlerinde çalışan kişilere sağlık karnesi alınması ve
periyodik Kontrolünün yaptırılması zorunludur. (Bu şartlara uymayan her kişi için ayrı
işlem yapılır.)
Yüksek sesle müşteri celp etmek ve satış yapmak yasaktır.
Belediyeden müsaadesiz kedi, köpek ve her türlü kümes hayvanı beslemek yasaktır.
Müsaadeli beslenen kedi, köpek gibi hayvanların süresi içinde aşılanması zorunlu olup,
tasmasız, markasız ve ağızlıksız dolaştırmaları yasaktır.
Her türlü hayvan ölüsünü açıkta bırakmak ve umuma ait yerlere gömmek yasaktır.
Canlı ağırlığı 16 kg’ dan aşağı kuzu kesimi ve satışı yasaktır.
Umumi tuvaletlerde temizlik şartlarına dikkat edilmesi, sabun ve kâğıt havlu
bulundurulması zorunludur.
Plastik bidonla, mühürsüz ve fahiş fiyatla su satışı yasaktır.
Su araçlarına numara, su fiyatı ve memba isminin yazılması zorunludur.
Şebeke suyundan izinsiz kaçak su kullanmak yasaktır.
Ruhsatlı taksi durakları haricinde izinsiz ticari taksi çalıştırmak yasaktır.
Ruhsatlı taksi durakları yöneticileri Belediyeden izin almadan üye kaydı yapamazlar.
İlçemiz de özel, tüzel ve kamuya ait şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımacılık işi ile iştigal
edenler, Belediyemizden Ruhsat ve izin almaları gerekmektedir.
Fırınların eksik gramajlı ekmek çıkartması yasaktır.
Fiyat tarifesine tabi işyerlerinin fiyat tarifesine uyması zorunludur.
İlçe içerisinde anons yaparak satış yapmak yasaktır.
Ruhsatsız işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.
Bakkal büfe vb. işyerlerinde izin belgesi olmadan alkollü içki satışı yapmak yasaktır.

Bünyan Salı Pazarının bitiş saati 17:30 dur.
Bu maddelere uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanır.
Bu karar yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Bu kararı Belediye Başkanı yürütür.
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5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden belediye meclisinin
03.04.2006 tarih ve 15 nolu kararı ile hazırlanan Belediye Tembih namesine, 07/09/2015
tarih ve 43 nolu meclis kararı ile ek madde eklenmiştir. Bu tembih name 138 maddeden
ibarettir.

