TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tembihname; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkın
sağlığını, huzur ve esenliğini korumak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyelere verdiği görevlerin yerine getirilmesinde Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içerisinde Belediye emir ve yasaklarını, bu emir ve yasaklara uymayanlar
hakkında,uygulanacak cezaların türlerini ve sonuçlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tembihname; yetkili organlarca alınan kararlar, talimatlar ve yasaklar
karşılığında uygulanabilecek hükümler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içindeki
işyerlerini, herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri ve kent halkını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b bendi uyarınca;
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5326 Kabahatler Kanunu,3194
sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki
Kanun, 5728 Sayılı Kanun,05.01.2005 tarihli Et ve Et Ürünleri Yönetmeliği, 08.01.2005 tarihli Kanatlı
Hayvan Eti ve Et Ürünleri Yönetmeliği, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 394 sayılı Hafta Tatil Kanunu,
5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında
Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirler Yasası, 6621 sayılı Ölçüler Yasası, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği İçişleri Bakanlığınca yayınlanmış
Belediye Zabıta Yönetmeliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edilerek çıkarılan ve
halen yürürlükte bulunan; Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği, Otopark
Yönetmeliği, Toptancı Hal Yönetmeliği, Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik ile Belediyemize görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Belediye Emir ve Yasakları
İşletmelerin uyması gereken emir ve yasaklar
MADDE 4 – (1) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.
(2) İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo
ve tuvalet bulundurulacaktır.
(3) Hafta Tatili ruhsatına tabi işyerleri Pazar günleri faaliyette bulunuyorsa,ilgili
belediyesinden hafta tatili ruhsatı almadan çalıştırılamaz..
(4) İlgili kurumlarca tespit edilen yerler dışında kurbanlık satışı yapmak ve kurban kesmek
yasaktır.
(5) Kasap ve benzeri et satıcılığı yapanlar etleri sadece soğutuculu (termokıngli) araçlarda
asarak taşıyacak bu araçların dışında otomobil kamyonet, otobüs vs. başka araçlarla taşımayacaklardır.
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(6) Motorlu araçlarla mamul gıda satıcılığı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin
yönetmelikte aranan şartlarla yapılır.
(7) Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri yönetmeliğinin 27.maddesinde belirtilen
şartlara haiz olmayan satış yerlerinde, Pazar esnafına su ürünleri satışı yaptırılamaz.
(8) İlgili oda ve kurumlarca gramajlı fiyat verilen ürünleri satan işletmelerde tartı aleti
bulundurulmak zorundadır.
(9) El ile temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisi uygun malzeme, alet,
ekipman ve gerektiğinde eldiven kullanılmadan yapılması yasaktır.
(10) Elektrik üretiminde kullanılan sabit jeneratörler için ayrı bina veya bina içerisinde bir
bölüm ayrılacaktır. Taşınabilir jeneratörler için ilgili belediyesinden izin almak gerekir. Bu
jeneratörlerin gürültüsünün ve dumanının halkı rahatsız etmemesi için, izolasyonlu bir bölüm
yapılması, kauçuk veya sünger yataklık ve egzoz susturucusu kullanması zorunludur.
(11) İşhanı, pasaj gibi halkın girip çıktığı binalarda mal sahipleri veya yöneticileri merdiven
otomat lambalarını ve varsa asansörlerini devamlı çalışır vaziyette bulundurmak zorundadırlar.
(12) Cumhuriyet Bayramında, işyerleri önüne Türk bayrağı asılması zorunludur.
(13) Cadde Sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkanması yasaktır.
(14) Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj
malzemesi ile tartıp satmak yasaktır.
(15) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde;
a) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat
Yönetmeliğinin 36.maddesine aykırı davranmak yasaktır.
b) İşyerlerinin ilgili idarelerce belirlenen açılış, kapanış saatlerine uymaları zorunludur.
(16) Ölçü ve tartı aletleri damgalı, mühürlü ve temiz olacaktır.
(17) Noksan tartı ile satış yapılmayacaktır.
(18) İşletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamullerin bağlı bulunduğu meslek
odalarının kanun ve yönetmelikleri gereği düzenlediği tasdikli fiyat tarifelerini bulundurmaları ve
müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yere asmaları zorunludur.
(19) İşhanları, pasaj ve benzeri binalar önüne özel araç park etmek amacıyla zincir bağlamak,
çiçeklik koymak, park yasağı tabelası koymak engel koymak yasaktır.
Ulaşımla ilgili emir ve yasaklar
MADDE 5 – (1) Toplu taşım araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edebilecek, giriş
çıkışları güçleştirecek eşya-araç, yanıcı parlayıcı maddelerle, kirli- koku neşredecek elbiselerle
binmek.
(2) Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, ayak dayamak, ayakkabıları çıkarmak.
(3) İlgili kurumlardan izin alınmadan her türlü hayvanla çekilen arabalarla trafiğe çıkmak.
(4) Belediye tarafından parkomatlı alan olarak belirlenen yerlerde araçla durulduğu halde fiş
almamak.
(5) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolları ve tretuvarları araçla veya her ne suretle
olursa olsun tahrip etmek, kirletmek veya zarar vermek.
(6) Minibüs, otobüs, servis aracı ve taksi gibi araçlarla ruhsatsız ticari faaliyette bulunmak.
(7) Toplu taşım araçlarında araca her ne suretle olursa olsun aksesuar takmak, gelişigüzel
yapışma veya boyama yazı yazmak yasaktır.
(8) Belirlenen hattın dışına çıkarak güzergâh ihlali yapmak yasaktır.
(9) Toplu taşıma araçları trafik kurallarına uygun olarak ayakta duracak ve oturacak yolcuların
âdetini gösterir bir levha ile ücret tarifesini aracın içinde kolayca görülebilir bir yerine asmak
zorundadır. Aracın oturma kısmının haricinde ve ayakta alınacak belirlenmiş sayıdaki yolcu sayısından
fazla yolcu almak,
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(10) Belediyece belirlenen yerler ve durak harici yolcu indirmek-bindirmek,
(11) Son duraklar hariç, ara duraklarda yolcu inme ve binme sürelerinin dışında bekleme
yapmak,
(12) Belirlenen zamanda hatta çıkmamak veya erken çıkmak, zaman ihlali yapmak,
(13) Araçta hasar ya da bakım yapılması halinde, yazılı olarak mazeret bildirmemek, hasarlı,
araçla çalışma yapmak,
(14) Son durağa kadar gitmeyip dönüş yapmak, yolcusunu başkasına aktarma yapmak,
(15) Aşırı süratli veya trafiği aksatacak kadar yavaş araç sürmek, Müşteriye kaba davranmak
araca almamak veya araçtan indirmek,
(16) Büyükşehir Belediye sınırları içinde toplu taşıma araçlarından üniformalı veya sivil
kıyafetli zabıta personelleri zabıta kimlik kartını göstermek suretiyle ücretsiz olarak yararlanacaklardır.
(17) Demir tekerlekli veya paletli araçların Belediyece izin verilen yerler dışında şehir içi
yollarda kullanılması yasaktır.
(18) UKOME belirlediği saatler dışında yükleme veya boşaltma yapmak, bu işlemler
yapılırken çevre sakinlerini rahatsız etmek, çevreye zarar vermek veya kirletmek, uzun süreli olarak
cadde veya sokağı işgal etmek.
(19) Büyükşehir Belediyesinden izin ve ruhsat almaksızın iskele ve limanlardan vapur, deniz
otobüsü, feribot ve dolmuş motorları ile yolcu taşımak.
(20) Ticari taksilerin UKOME Genel Kurul Kararları ile belirlenmiş durakları haricinde, yolcu
beklemeleri ve durak oluşturmaları yasaktır.
(21) Ticari taksilerde çalışacak şoförlerin; duraklara göre belirlenmiş kıyafet bütünlüğü
sağlanabilecek, temiz, bakımlı ve günlük sakal traşı olacaktır.
(22) Ticari taksi sürücüleri yakın ve uzak mesafe ayrımı yapamaz, trafik yoğunluğu ve iklim
şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir.
(23) Ticari taksilerin, dolmuş gibi çalışmaları ve servis taşımacılığı yapmaları yasaktır.
(24) Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk veya arızalı taksimetreyi derhal tamir
ettirmemek, taksimetreyi açmadan yolcu ile pazarlık etmek, şehir dâhilinde istenilen yere gitmemek,
yolcudan fazla ücret almak,
(25) Ticari taksilerin üzerinde “TAKSİ” yazılı tepe lambası olmalı, bu lamba geceleri müşteri
alındıktan sonra söndürülmeli, boş iken yakılmalıdır.
(26) Ticari taksi plakalı bir aracın ikinci bir durakta çalışması yasaktır.
(27) Ticari taksi sahipleri ve şoförler kanunlara, bu çerçevede hazırlanan tüzük ve
yönetmelikler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi genelinde alınacak UKOME Genel Kurulu, Encümen
ve Meclis kararlarına uymak zorundadırlar.
(28) Ticari taksi sürücülerinin “Tanıtım kartı” ve “Çalışma İzin Belgesi” olmadan çalışmaları
yasaktır.
(29) Görevli denetim elemanlarının talimatlarına uyulmaması,
(30) Belirli ve özel günlerde araçlara bayrak takılmaması,
(31) Kurallara ve yönetmeliğe uygun olmayan personel çalıştırılması,
(32) Belediyece belirlenen hareket programına kısmen veya tamamen uyulmaması,
(33) Araçta görevli personel ve işleticinin Belediyece belirlenen kılık ve kıyafet ile ilgili
talimata uymaması,
(34) Sürücülerin sefer sırasında alkollü olarak araç kullanması,
(35) Sefer esnasında sürücünün özel işleri nedeniyle durak dışında durması,
(36) Belediyeden İzin belgesi almadan taşımacılık yapılması,
(37) İştigal konusu dışında taşımacılık yapılması,
(38) Yolcu kapasitesinin dışında araca koltuk, oturak vs. ilavesi yapmak,
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(39) Toplu Taşım Araçlarına, çalıştıkları hattın numarasını ve güzergahını belirten uygun
levhayı koymamak,
(40) Araç içinde Belediyece belirlenen bir yere yolcuların şikâyetleri ile ilgili başvuracakları
telefon numaralarını gösterir bir levha takılmaması,
(41) Belediye, aracın çalışması sırasında aksaklık, eksiklik, kurallara uymama vb. nedenlerden
dolayı uygun bulmadığı sürücülerin değiştirilmesini işleticiden talep ettiğinde, en geç 7 gün içinde söz
konusu personelin değiştirilmemesi,
(42) Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve
evrakları göstermemeleri,
(43) Belirlenen tarifenin altında veya üzerindeki bir ücretle taşımacılık yapılması,
(44) İçinin görülmesini engelleyecek renkte, cam veya film bulunan araçla taşımacılık
yapılması,
(45) Biletsiz yolcu taşınması,
(46) Ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı olan yolcuların taşınmaması veya bu yolculardan
tam bilet ücreti alınması, yasaktır.
(47) Şehirlerarası Karayollarından gelerek Belediyemiz mücavir alanlar içerisinde yolcu
taşımacılığı yapan araçların İl Trafik Komisyonunun ve UKOME genel kurulunun belirlediği
güzergâhın dışına çıkmak veya indirme bindirme yerlerinin haricinde yolcu indirmek veya bindirmek.
(48) Otogarda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şirketler, yazıhane sahipleri veya firmalar,
kimsesiz, düşkün, yolda kalmış kişileri istenilen yere kadar götürmek üzere Büyükşehir Belediyesi
adına günlük 1 kişilik kontenjanı ayırmak zorundadır.
(49) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerde akacak ve kokacak gıda
maddelerinin taşınması yasaktır.
Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar
MADDE 6 – (1) Belediye tarafından mezarlık olarak tayin edilen yerlerin dışına cenaze
gömmek yasaktır.
(2) Mezarlıklarda Sahte hocalık yapmak, ücret karşılığı Kur’an-ı Kerim okumak yasaktır
(3) Mezarlığın vasfını, huzur ve sükûneti bozucu hal ve hareketlerde bulunmak,
(4) Mezarlıklarda bulunan ağaç ve diğer bitkilere zarar vermek, izinsiz budama yapmak,
kesmek yasaktır.
(5) Mezarlıklara sarhoşların, dilencilerin, satıcıların ve beraberinde köpek ve diğer hayvanları
getirenlerin girmesi yasaktır.
Meskûn mahaldeki hayvanlarla ilgili emir ve yasaklar
MADDE 7 – (1) Belediyelerce belirlenen yerler haricinde hayvan alınıp satmak, ahır kümes
vs. tesis edilerek beslemek yasaktır.
(2) Evcil dahi olsa, hiçbir hayvanı başıboş bırakmak gezdirmek, otlatmak, hacetlerini cadde,
kaldırım, park, bahçe cami veya diğer mabetlerin avlularında gidermesine müsaade etmek yasaktır. Bu
tür hayvanlar halka açık yerlerde tasmasız dolaştırılamazlar ve tasmalar gelip geçenlere zarar verecek
kadar uzun olamaz.
(3) Belediyeden müsaade almadan, menşe şahadetnamesi ve hayvan sağlık raporu ibraz
etmeden her türlü küçük ve büyükbaş hayvanlar ile sirk veya benzeri müteferrik hayvanların kente
girişinin yapılması yasaktır.
(4) Evcil dahi olsa veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların apartman ve bahçelerinde
beslenmesi yasaktır.
(5) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, umuma açık yerlerde bırakmak yasaktır.
(6) Hayvanları dövmek, eziyet etmek, oynatmak, takatinin üstünde yük yüklemek hayvanlarla
yük taşımacılığı yapmak.
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(7) Bir hayvanı sahiplenen veya ona bakan kişi hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme
yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve
çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almak ve hayvan refahını sağlamakla yükümlüdür.
(8) Kedi ve Köpek sahiplenen veya ona bakan kişiler hayvanına yapılan bütün işlemlerin,
mevcut yada geriye doğru izlenebilmeleri ve denetim altında tutulmalarının sağlanması amacıyla
hayvanını veteriner hekimler tarafından mikro cip uygulaması ile kimliklendirip, belediyeye kayıt
altına aldırmakla; kayıp, çalıntı, nakil veya ölümü halinde yedi gün içinde belediyeye bildirmekle
yükümlüdür.
(9) Sahiplenen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir, yada bakım
evlerine teslim edilebilir.
(10) Süt, balık gibi kısa sürede bozulabilen gıda maddeleri uygun koşullarda satılmalıdır.
(11) Hayvan kesimleri ruhsatlı mezbaha ve kesim yerlerinde yapılır.
(12) Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliği ve insanlara
verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler almakla yükümlüdür.
Huzur ve sükûnla ilgili emir ve yasaklar
MADDE 8 – (1) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız
edecek, çöp, sakatat, yaş deri vs. gibi şeyleri açıkta taşımak.
(2) Özel Piknik alanları ayrılmayan Parklarda kanepelerde yemek yemek, içki içmek, mangal
yakmak ve yatmak yasaktır.
(3) Park ve bahçelerde, umumun kullanımına mahsus yelerde bulunan çeşmelerden hortumla
inşaatlara ev veya işyerlerine su almak çeşmelerin etraflarını kirletmek, devamlı işgal etmek,
bu yerlerde her çeşit eşya veya araç yıkamak.
(4) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri taşıyan akaryakıt ve LPG araçlarının meskun
mahallerde park etmeleri yasaktır.
(5) Otobüs ve kamyonların sokak içlerine park etmeleri yasaktır.
Temizlikle ilgili emir ve yasaklar
MADDE 9 – (1) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya koku
neşredecek maddeleri atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak,
kanal veya kanal bağlantısı yapmak.
(2) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin
yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokak tretuvarlarını yağlı boya, katran, kireç vs. ile karalamak,
yakmak, şekil çizmek, izinsiz ilan reklâm asmak ve kirletmek.
(3) Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon, yağmur suyu borusu, klima suyu için
hortum vs. uzatmak bırakmak, bunlardan akıntılar yapmak genel görünümü bozucu unsurlar koymak.
(4) Bina iç mekânları ve yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken atık sularını
dışarıya akıtmak, gelip geçenlerin üstünü ve çevreyi kirletmek.
(5) Kent çöplüğüne çöp taşıması yapan araçlar sızıntı yapmayacak şekilde gerekli önlemleri
almak zorundadır.
(6) Baca ve kalorifer dairesinin temizliğini yapmamak.
(7) İzin verilenlerin dışında kömür veya sıvı yakıt tüketmek yasaktır.
Nizam ve intizamla ilgili emir ve yasaklar

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.07.2012 tarih ve 395 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

00.00.YG.08/R.00/5.10

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ
MADDE 10 – (1) Belediyece konmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak
tabelalarını, sinyalizasyon, çeşme musluk ve unsurlarını, sabit ve hareketli alet ve edevatlarını
bozmak, kırmak, hasar vermek, yerlerini değiştirmek.
(2) Boş arsaların sokak ve caddelere bakan cephelerinin duvar ve benzeri malzeme ile
kapatmamak Belediyece belirlenen renge boyamamak.
(3) Her ne sebeple olursa olsun; izin almaksızın meydan, bulvar, cadde, sokak vs. yerler süreli
veya süresiz kapatmak.
(4) Belediye mallarına her ne suretle olursa olsun hasar vermek.
(5) Şehrin ana cadde, meydan ve sokakları üzerinde bulunan dükkân, mağaza ve her türlü
binaların kapı, pencere, balkon, duvar ve saçak gibi dışarıdan görülecek yerlerine hasır, çuval, teneke,
naylon, kafes veya benzeri şeyleri koyup görüntüyü çirkinleştirmek yasaktır. Ancak Belediyenin izni
ile sabit olmamak şartı ile tente, siperlik veya gölgelik yapılabilir. Bunlarında eski, yırtık ve kirli
olarak kullanılması yasaktır.
(6) Şehrin içerisindeki arsaların, inşaatların, sahipleri veya yüklenicileri tarafından temiz
tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrili olması gereklidir. Bahçe içerisine, caddenin
görünüşünü bozacak nitelikte ilgili İmar Müdürlüğünden izin almadan yapı yapmak, kulübe veya
baraka yapmak yasaktır.
(7) Özel piknik alanları ayrılmayan plajlarda mangal ve ateş yakmak yasaktır.
(8) Etrafı rahatsız edecek şekilde koku ve duman yaymak yasaktır.
(9) Vidanjörler ile kanalizasyon kapaklarından fosseptik çekimlerini boşaltmak yasaktır.
(10) Kullanımı kamuya veya özel kişilere ait olan havuz, plaj, gölet gibi yerler ile sahile
(kumsal) evcil hayvanların kedi, köpek, at vb. sokulması ve buralarda yıkanması yasaktır.
(11) Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl vs. alınamaz ve
çekilemez.
(12) Kıyılara, toprak, moloz, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atıkları dökmek yasaktır.
(13) Plaj işleticilerince; hiçbir ücret talep edilmeden halkımızın hizmetine sunulan kumsal üstü
soyunma, giyinme kabinleri ile açık duş ünitelerinin temizliğine azami özen gösterilecektir.
(14) Kumsalda gölge yaratmak amacıyla vatandaşlarımızın beraberinde getirdikleri plaj
şemsiyelerinin halka ücretsiz tahsis edilen yerlere konulmasına hiçbir surette engel olunamaz.
(15) Her ne sebeple olursa olsun kıyının ön cephesi halkın yürüyüşünü, denize girişini,
çocukların oynamasına engelleyecek şekilde işgal edilemez.
(16) Sürat motoru, balıkçı teknesi, jet ski, deniz bisikletleri ve su sporları ile ilgili araç ve
gereçler Belediyece izin verilen bölgede çalışma yapabilirler. Plajlardan faydalanan kişilerin can
güvenliği açısından, işleticiler cankurtaran dahil her türlü önlemi almak zorundadır. Su sporları ile
ilgili araçlar belediyece izin verilen bölgenin haricinde seyrederken sahile 200 metreden daha az
yaklaşmak yasaktır.
(17) Halkın denize girdiği plajlarda kıyıdan olta, zıpkın vb. ile balık avlamak yasaktır.
(18) Meydan, cadde, park, kaldırım veya umuma açık herhangi bir yerde; havalı tüfek vb. ile
atış-atıcılık yaptırmak şans oyunları oynatmak, fal baktırmak-çektirmek yasaktır. Yapanların tüm
eşyaları müsadere edilerek yasal işlem yapılır.
İmarla ilgili emir ve yasaklar
MADDE 11 – (1) Ruhsat almaksızın inşaata- yapıya başlamak, ruhsata aykırı yapı yapmak,
(2) İzinsiz iskele kurmak, izin alınsa bile iskele etrafını münasip malzemeyle kapatmamak,
(3) İnşaata getirilen malzeme veya çıkan atıkların konması zorunlu hallerinde gerekli
işaretleme ve ışıklandırmayı yapmamak

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.07.2012 tarih ve 395 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

00.00.YG.08/R.00/6.10

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ
(4) Açılmış fosseptik veya kireç vb havuzlarının üzerini kapatmamak, atık sularını yola
akıtmak,
(5) Kanalizasyon, su bağlantısı için izinsiz kaldırım veya yolu kırmak, izin alınsa bile açılan
yeri zamanında kapatmamak,
(6) İnşaatlarda işgaliye ödenen çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen
kısımdaki yol veya tretuvarların vasfını bozmak ve tahrip etmek,
(7) İnşaatlara inşaat alanı içerisinde görünür bir yerde, 50 x 70 cm. ebadında levha asarak, mal
sahibi ile sorumlu fen adamının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını ruhsat tarihini
göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,
(8) İnşaat yıkımı, tadilatı veya yapımı esnasında moloz, kum, çakıl hafriyat taşıyan tüm
kamyonların üzerlerini branda ile kapatmamak.
(9) İnşaat alanının etrafını metal veya tahta perde ile kapatmamak.
(10) İnşaatlarda ve tamirlerde kullanılacak malzemelerin sokaklarda işlenmesi ve bunların
gelip geçenleri rahatsız edecek şekilde taşınması.
(11) Kum, kireç, tuğla, demir, gibi inşaat malzemeleri doğrudan doğruya inşaat alanına
boşaltılacaktır. Bunların geçici bir süreliğine de olsa cadde, sokak veya yaya kaldırımlarına boşaltmak.
(12) Toprak, moloz ve her türlü hafriyatı Belediyenin belirlediği yerler dışına dökmek.
(13) Yanan binaların enkazını kaldırmamak, kuyu. Mahzen, sarnıç gibi gibi çukurların üzerini
kapatmamak.
(14) Belediyeden izin almaksızın; altyapı çalışmalarında, inşaatlarda gece çalışmak, turizm
sezonlarında inşaat ve gürültü yasaklarına uymamak.
(15) Belediyeler haricinde; bulvar, cadde, sokak, meydan ve parklarda satış için veya başka bir
amaçla da olsa baraka ve büfe yapmak.
İlan reklâm ve tanıtımla ilgili emir ve yasaklar
MADDE 12 – (1) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde
bulunan tüm işyerleri ve tüzel kişiler izin almadan reklam tabelası asamaz.
(2) Yol kenarlarında yer alan sabit reklâm asma panolarında yanıp sönen ışıklar kullanılamaz.
Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenleme yapmak yasaktır.
(3) Portik (Arkat) Kolon aralarına birden fazla tanıtım levhası koymak, kolon yüzeylerine
levha asmak veya yapıştırmak yasaktır.
(4) Bina çatılarına, o binada faaliyette bulunsun ya da bulunmasın reklâm tabelası veya panosu
koymak yasaktır.
(5) Ana artere cephesi veya görüntüsü olan boş alan ve arsalara reklâm panosu koymak
yasaktır. Ancak, Antalya Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.
(6) Elektrik direkleri reklâm amaçlı kullanmak yasaktır.
(7) Yön levhaları ilgili belediyeden izin alınmadan konamaz.
(8) Toplu taşım araçları ve Özel araçlar, Büyükşehir Belediyesinden izin alınmaksızın reklâm
aracı olarak kullanılması yasaktır.
(9) Belediye ve halk otobüsleri ile Minibüsler üzerine konan reklâmlarda, reklâm araç camının
hemen altında başlayacak karasör alt kenarında sona erdirilecektir. Reklâmlarda kullanılacak yüzeye
yapışan film (sticker) veya panonun aracın ön, yan ve arka camlarının üzerine gelecek şekilde
yapıştırılması veya asılması yasaktır
(10) Büyükşehir Belediyesinden izin alınmaksızın duraklara (İskele, Otobüs durağı, Tren
istasyonları vb.) reklâm tabelası asmak, koymak, yapıştırmak yasaktır.
(11) Otobüs kapalı duraklarının, otobüs geliş yönünün tersindeki yan, iç ve dış yüzü ile tavan
üstlerinin haricindeki yerlerin reklâm alanı olarak kullanılması yasaktır.
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(12) Hava alanı, istasyon, iskele ve otogarlarda, stat, salon, eğlence yerleri ve açık hava
etkinlik alanlarında kullanılan reklâm panoları için Büyükşehir Belediyesinden izin alınır.
(13) İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen reklâm, ticari tanıtım levhaları ve
ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler,
korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek,
çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanmak yasaktır.
(14) Kentin siluetini bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde
reklâm konulması yasaktır.
(15) Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulundan
görüş ve izin alınmadan reklâm panoları konulması yasaktır
(16) Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden yüksekliği 2.5 m’nin altında pano,
levha, tabela asılması veya konulması yasaktır.
(17) Yetkili belediyeden izin almaksızın; İşletmeciler işyerlerinin tanıtımı için, kampanya
düzenleyemez vs. amaçlı el ilanı broşür dağıtamaz, aynı amaçla süreli veya süresiz stant kuramaz
(18) İşyerleri önlerine asacakları her türlü reklâm unsurları Belediyece çıkartılan ilan ve reklâm
yönetmeliğine aykırı olamaz.
Toptancı Hal Kompleksi ile İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 13 – (1) Toptancı Halindeki komisyoncuların düzenlemiş oldukları satış faturalarının
evsafında yalan beyanda bulunmak
(2) Toptancı Hal Kompleksinde peyzaj (yeşil) alanlarına boş sebze veya meyve kasası koymak,
araç park etmek ya da sadece şahsının kullanması amacıyla etrafını tel örgü gibi maddelerle çevirmek.
(3) Toptancı Hal Kompleksindeki işyerlerinin, kendilerine tahsis edilen alanların dışında kalan
ön, yan ve arka cephelerinin tadilat yaparak kullanım alanlarını genişletmek.
(4) İşyerlerinin içini ve dış kısmında yer alan tretuvar gibi mal konulan yerleri tertipli ve temiz
tutmamak,
(5) Toptancı Hal içerisinde araç içerisinde ve açık alanda her türlü alkollü içki içmek ve
çevreyi rahatsız etmek yasaktır
(6) Toptancı Hal Kompleksi içinde faaliyet gösteren komisyoncular tarafından toptan satış
ambalajını bozarak perakende satış yapmak,
(7) Toptancı Hal Kompleksi içerisinde faaliyet gösteren esnafların, işyerinin ünvanını ve ismini
gösterir levha asmak veya tahsis sahibi harici levha asmak yasaktır.
(8) Hale mal getiren ve halden alınmış malları işyerlerine taşıyan her çeşit araç sahip ve
sürücüleri, nakliyeciler Hal Müdürlüğü tarafından görevlendirilenler tarafından verilecek emirlere
uymak, gösterilecek yönleri izlemeye, trafiği ve Halin işleyiş tarzını aksatmayacak şekilde park yeri
olarak belirtilen yerlerde park etmeye mecburiyetindedir.
(9) Hale gelen mallar muntazam şekilde istif edilecektir. Sebze ve meyveleri her kim namına
olursa olsun ayrılması veya saklanması yasaktır.
(10) Halin açılış ve kapanış saatleri Hal Müdürlüğünce mevsimlere, günün şartlarına göre tayin edilir.
Bu saatler dışında mal çıkışı yapılamaz. Zaruret halinde Müdüriyetten izin alınması zorunludur.
(11) İşyeri sahipleri sürekli çalıştırdıkları işçilere Toptancı Hal Müdürlüğünün belirleyeceği örneğe
uygun iş elbisesi ve tanıtıcı kimlik kartını temin etmek, giydirmek ve tanıtıcı kimlik kartını yakalarında takılı
olarak çalıştırmak zorundadırlar.
(12) Tahsisli işyeri sahibi, kendisine gelen mala ait üretici makbuzu, sevk irsaliyesi veya menşei
(kaynak)Belgesini göstermek zorundadır.
(13) Toptancı Hal alanı içerisinde araç yıkama yeri haricinde her türlü motorlu ve motorsuz taşıt aracı
yıkamak yasaktır.
(14) Sadece sebze ve meyve atıkları çöp konteynırına dökülür. Toptancı Hal Kompleksindeki
işyerlerine ait veya dışarıdan getirilen İnşaat molozları vb. atıkların çöp konteynırına veya açık alanlara
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dökülmesi veya vidanjör ile fosseptik atıklarının kanalizasyon rögarlarına veya çöp sıkma yerlerine boşaltılması
yasaktır. Çöp konteynırları başka amaçlı olarak kullanılamaz.
(15) Hal içerisinde araçtan araca yakıt çekmek, açıkta ateş yakmak, yanıcı patlayıcı madde
bulundurmak yasaktır.
(16) Toptancı halde tahsisli işyerlerinde sadece yaş sebze, meyve toptan satışı yapılır. Başka bir
emtianın satışı yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezai Hükümler ve Uygulama
Cezai Hükümler
MADDE 14 – (1) Bu Tembihname hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi ve işlemi
Büyükşehir Belediye Zabıtasınca yapılır.
(2) Bu Tembihnamede hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatında yer alan hükümler
uygulanır.
(3) Bu Tembihname hükümlerinin uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu,
ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir.
(4) Bu Tembihnamenin hükümlerinin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi
halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.
(5) İşlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve 15 yaşından küçüklere ve
"davranış yeteneği önemli ölçüde azalmış kişilere, bu Tembihnamedeki cezai işlemler uygulanmaz.
Uygulama
MADDE 15 – (1) Bu Tembihnamede öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında;
1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Hakkında Muaddil Kanunun 1. (5326
Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi kapsamında) ve 2.maddesince Belediye Encümeni kararı ile
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33.36.37.38.41 ve 42 maddelerine ise Belediye Zabıta görevlileri
tarafından cezai işlem yapılır.
(2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 83. maddesinde belirtilen, aynı Kanunun 15,18 ve 34.
maddesi,1608 sayılı yasanın 1 ve 2. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32,33,36,37,38,41
ve 42 maddeleri ve diğer yasaların ilgili maddelerinde belirtilen parasal miktarlar her yıl 213 Sayılı
Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır. Ceza
uygulamasında yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen miktarlardan 1 TL.nin altındaki
küsuratlar atılır.
(3) İlgili Yasa, Yönetmelik ve Tembihnamelerde ceza-i müeyyide öngörülmeyen kabahatleri
işleyenlere 1608 sayılı Kanunun 1 ve 2. maddesi (Değişik 5728 sayılı kanunun 66. ve 67. maddesi)
gereğince encümenden gerekli karar alınmak üzere Zabıtaca “TESPİT TUTANAĞI” tanzim edilir.
(4) Encümen tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi zabıtaca
yapılacaktır. Kabahatler Kanunda verilen süre ve imtiyazlar sonunda gereğini yapmayan şahısların
evrakları Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve işlemleri
yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil
edilecektir.
(5) Encümen kararı ile verilen para cezası ve Zabıta görevlileri tarafından 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 33 (dilencilik),36 (gürültü),37 ( rahatsız etme),38 ( işgal),41 (çevreyi kirletme)
ve 42 ( afiş asma) maddeleri gereğince tanzim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilerek
yazılan para cezaları ilgilinin peşin ödemesi halinde, cezanın 3 / 4 ü “TAHSİLÂT MAKBUZU”
karşılığında para alınıp, makbuz karşılığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına yatırılır.
(6) Ancak, Zabıtaca tanzim edilen İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile verilen para cezasına
ilgilinin rıza göstermemesi halinde İdari Yaptırım Karar Tutanağı , prosedüre uygun şekilde 15 gün
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bekletilir verilen imtiyazların bu sürede kullanılmaması sonucunda, idari yaptırım kararı kesinleşmiş
olacağından ilgilinin evrakları, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilerek bu birim tarafından
gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil edilecektir.
(7) Bu Tembihname kapsamında bulunan suçlardan dolayı Belediye Encümenince verilecek
sanat ve ticaretten men kararlarının uygulamasında;
a) Hazırlık; Karar ilgiliye tebliğ edilerek, bozulabilecek malların zaruri ve şahsi eşyaları
alınması, işyerinin hazırlanması için 24 saat süre verilerek işyeri sahibinin kapatma işleminde hazır
bulunması istenir. Verilen sürenin dolması ile yapılacak kapatma işleminde;
b) Uygulama; Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır. Pencere ve
kapılar kapatılarak dışarıyla temas kesilir. İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir. Kapatma
tutanağında kapatma nedeni, kaç yerde mühürleme yapıldığı, tarih ve saati belirtilerek imza altına
alınır. İmzadan kaçınması halinde durum tutanakta belirtilerek imza altına alınır.
c) İhlal; Encümen kararı ile sanat ve ticaretten men edilen işyeri, kararda belirtilen süreden
önce mühür bozularak açıldığı takdirde ; “mühür fekki tutanağı” tutularak Cumhuriyet Savcılığına
suç duyurusunda bulunulur. İşyeri yeniden mühürlenir. Sürenin dolması durumunda “mühür
kaldırma tutanağı” tanzim edilerek işyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir.
ç) Mahkeme Kararları; Yetkili mahkemeler tarafından Belediye encümeninin verdiği kararlar
için yürütmenin durdurulması veya tedbir kararı sureti ibraz edildiği takdirde kapatma işlemi iptal
edilir. Mahkeme kararının haricinde kapatma işlemi durdurulmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tembihname, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilerek
ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tembihname hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
yürütür.

Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN
Büyükşehir Belediye Başkanı

Deniz FİLİZ
Divan Katibi

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.07.2012 tarih ve 395 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Turgay GENÇ
Divan Katibi
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