T.C.
ALİAĞA BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek,
esenlik, sağlık ve huzurun sağlanması, halkın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli
kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
(2) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre belediye sınırları içinde ikamet
eden, bulunan veya ilişiği olan her şahıs (Aliağa Belediyesi sınırları Aliağa İlçe sınırlarıdır.)
belediyenin kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere ve genelgelere dayanan kararlarına ve duyurularına
uymakla yükümlüdür.
Hukuki dayanak
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmi Cezaiye Hakkinda Kanun, 5326
Sayılı Kabahatler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği, Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Belediyelerin görev yetki ve sorumluluğunun yer aldığı diğer
mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu yönetmelikte ifade edilen;
a) AYKOME: İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezini,
b) Başkan Yardımcısı: Aliağa Belediye Başkan Yardımcısını,
c) Belediye Başkanı: Aliağa Belediye Başkanını,
ç) Belediye Meclisi: Aliağa Belediye Meclisini,
d) Belediye Zabıtası: Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personelini,
e) Encümen: Aliağa Belediye Encümenini,
f) İşyeri: Aliağa Belediyesi sınırları dâhilinde faaliyet gösteren tüm işyerlerini,
g) UKOME: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Emir ve Yasaklar
MADDE 4- (1) Kamuya açık alanlarda veya toplu taşıma araçlarında izinsiz çalgıcılık
yapmak, şarkı söylemek, gösteri sergilemek veya bunları hayvanlara yaptırmak yasaktır.
MADDE 5- (1) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi
olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak
yasaktır.
MADDE 6- (1) Kamunun kullanımına sunulan oturma ve oyun gruplarını amacı dışında
kullanmak, kırmak, tahrip etmek ve kirletmek yasaktır.
MADDE 7- (1) Parklardan, bahçelerden, çeşmelerden, havuzlardan ve yangın
musluklarından su almak ve buralarda eşya, taşıt ve hayvan yıkamak, kirletmek, kırmak, tahrip
etmek yasaktır.

MADDE 8- (1) Binaların, abidelerin, anıt ve eserlerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin,
camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, tretuvarları, cadde ve sokakları tebeşir,
yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek, kirletmek veya tahrip etmek yasaktır.
MADDE 9- (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait direk, lamba, levha, duba, bariyer vb.
araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek yasaktır.
MADDE 10- (1) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek,
rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta bulundurmak, taşımak yasaktır.
MADDE 11- (1) Çevreyi kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra vb.
biriktirmek, dökmek, sermek ve kurutmak yasaktır.
MADDE 12- (1) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena
koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca
açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır.
MADDE 13- (1) Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve çevreyi
kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız
etmek yasaktır.
MADDE 14- (1) Dükkânların, binaların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel vs.
çakarak çirkin manzara arz eden renk ve şekilde malzeme ve benzeri şeyleri asmak yasaktır.
MADDE 15- (1) Hayvanların yerleri kirletmemeleri için sahipleri tarafından gerekli
önlemlerin alınması zorunludur.
MADDE 16- (1) Belediye ile sözleşme yaparak yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar dışında
şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri
toplamak ve depo etmek yasaktır.
MADDE 17- (1) Yolları ve tretuvarları her ne suretle olursa olsun tahrip edecek, kirletecek
fiillerde bulunmak yasaktır.
MADDE 18- (1) İşyerlerinde Belediyelerce kabul edilen standartlara uygun çöp kabı
bulundurulması zorunludur.
MADDE 19- (1) Çöp kapsamına girmeyen maddeleri çöp kaplarına atmak yasaktır.
MADDE 20- (1) Özel olarak imal edilmiş çöp kabı bulunan yerlerde, çöp ve atıkların
ayrıştırılarak niteliklerine uygun bölümlere atılması zorunludur.
MADDE 21- (1) Belediyelerce belirlenen saatler haricinde kaldırıma, sokağa vb. dışarıya çöp
çıkarılamaz.
MADDE 22- (1) Bina sakinleri tarafından; binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima
suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef suların akıntı ve sızıntısını önleyici
tedbirlerin alınması zorunludur.
MADDE 23- (1) Cadde, sokak, meydan, kaldırım vb. yerlerde motorlu, motorsuz araç ve
halı, kilim vb. her türlü eşya yıkamak yasaktır.
MADDE 24- (1) Yol üzerindeki binaların duvarlarına, balkon, pencere ve teraslarına etrafı
rahatsız edecek veya tehlike oluşturacak şekilde tanıtıcı bayrak, flama, levha, afiş vb. malzemenin
asılması, takılması yasaktır.

MADDE 25- (1) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı süre içinde gelip
geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almak zorunludur.
MADDE 26- (1) Bina ve dükkânlar temizlenirken veya inşaat aşamasında oluşan kirli,
çamurlu ve çirkef suların yola ve kaldırıma akıtılması yasaktır.
MADDE 27- (1) Cadde, sokak ve kaldırımlarda yaya ve araç geçişine, araç parkına engel
olacak şekilde fiziki engel oluşturulması, zincir çekilmesi, demir kazık veya beton bloklar konulması,
park yasağı levhası, duba vb. malzemeler konulması veya bu alanların kapatılması yasaktır.
MADDE 28- (1) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak
tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli duba, bariyer vb. alet, edevat ve
araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek yasaktır.
MADDE 29- (1) İşhanı, pasaj ve kapalı çarşılarda ortak kullanım alanları, koridor, merdiven
ve geliş geçişe ait yollar işgal edilemez, kapatılamaz.
MADDE 30- (1) Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip
geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak,
ağaçlara, fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve
budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan
bağlamak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek yasaktır.
MADDE 31- (1) Kamunun yararlandığı yeşil alanlar, parklar, yol kenarları ve sahillerde ateş,
lastik ve mangal yakmak yasaktır.
MADDE 32- (1) Kamunun yararlandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar, yeşil alanlar, parklar,
yol kenarları, sahiller ve açık alanlarda yatmak, (WC) ihtiyaç gidermek, kirletmek ve buralarda
oyuncak veya havalı tüfekle atış talimi yaptırmak yasaktır.
MADDE 33- (1) Umumi park, yol, meydan gibi alanlardaki her çeşit süs havuzlarına girmek,
yüzmek, kirletmek yasaktır.
MADDE 34- (1) Umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek, kirletmek yasaktır.
MADDE 35- (1) İnşaatlarda mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu,
inşaatın teknik ve fenni vasfını ve ruhsat tarihi gösteren levha bulundurulması zorunludur.
MADDE 36- (1) Yollar ve meydanlar üzerinde yapılan inşaat, tadilat ve yıkımlarda gerekli
güvenlik önlemlerinin alınması; alanın etrafının, moloz düşmesine ve toz çıkmasına karşı önleyici
toz tutucu malzeme ile kapatılması zorunludur.
MADDE 37- (1) Binalara ait yağmur suyu borularının zemine kadar indirilmesi ve varsa
yağmur suyu kanalına bağlatılması zorunludur.
MADDE 38- (1) Toprak, moloz, mıcır, talaş vb. malzeme taşıyan araçlar malzemenin yola,
sokağa, caddeye, meydana dökülmemesi ve uçuşmaması için gerekli tedbiri almak zorundadır.
MADDE 39- (1) Hazır beton taşıyan mikserler yola, sokağa vb. yerlere beton dökülmemesi
için gerekli tedbiri almak zorundadır.
MADDE 40- (1) Hazır beton taşıyan mikser araçlarının mikser içinde kalan betonu çevreye
boşaltması yasaktır.
MADDE 41- (1) Hafriyat ve benzeri malzeme nakli yapan araçlar ile inşaat alanından çıkan
araçların lastikleri çamurlu bir şekilde trafiğe çıkması, güzergâhı kirletmesi yasaktır.

MADDE 42- (1) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için
tente olarak hasır, çuval, bez, naylon vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.
MADDE 43- (1) Şehir içerisindeki boş arsaların sahipleri tarafından etrafının kapatılması,
temiz tutulması ve buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, hurda vb. malzeme biriktirilmemesi
gerekmektedir.
MADDE 44- (1) Yollarda ve kaldırımlarda izinsiz kazı yapmak, yolun ve kaldırımın evsafını
bozmak yasaktır.
MADDE 45- (1) Yollarda ve kaldırımlarda sabit veya seyyar rampa yapmak, özel giriş tertip
etmek yasaktır.
MADDE 46- (1) Gemi, yat, balıkçı teknesi vb. deniz araçlarını kıyıya bağlamak için kıyılara
beton, demir, kazık vb. cisimlerin çakılması yasaktır.
MADDE 47- (1) Belediyeden izin alınmadan işyerlerinin önüne hareketli/ hareketsiz tente,
siperlik ve benzeri imalatları yapmak yasaktır.
MADDE 48- (1) Meydan, yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet
tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek yasaktır.
MADDE 49 Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu,
mahzen vs. gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet
tertibatını almamak yasaktır.
MADDE 50- (1) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Pazar günleri yapılacak her türlü
tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10:00' dan önce ve akşam hava karardıktan sonra
yapmak yasaktır.(Belediyemizden izin almış olanlar hariç)
MADDE 51- (1) Apartmanlarda oturanların müsaadesi dışında, huzur ve sükunu bozacak
şekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak, geceleri saat 22:00' den sonra sessizliği
bozacak ve başkalarının uykusuna mani olacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak
yasaktır.
MADDE 52- (1) Belediye tarafından girilmesi yasaklanan yerlere, yaya yolu ve kaldırımlara
bisiklet, motorlu bisiklet, elle veya hayvanlar tarafından çekilen araçlarla girilmesi, park edilmesi
yasaktır.
MADDE 53- (1) Şehir içinde kamuya açık alanlarda belediyece tespit ve tahsis edilen yerler
dışında her türlü araç park etmek yasaktır.
MADDE 54- (1) Belediyenin ilgili birimleri ve UKOME tarafından toplu taşıma araçları ile
ilgili alınan kararlara uyulması zorunludur.
MADDE 55- (1) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait durakları işgal etmek
veya bunlara zarar vermek yasaktır.
MADDE 56- (1) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçları ile ticari faaliyette
bulunan diğer araçların, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu veya yük
alması, indirme- bindirme yapması, bekleme yapması, park etmesi yasaktır.
MADDE 57- (1) Toplu taşıma araçları ile ticari faaliyette bulunan diğer araçlar bağlı
oldukları kurum ve odalardan almış oldukları fiyat listesi ve hizmet tarifelerini müşterilerin
okuyabileceği bir yere asmak zorundadır.
MADDE 58- (1) UKOME ve AYKOME tarafından alınan kararlara uyulması zorunludur.

MADDE 59- (1) Ticari faaliyette bulunan toplu taşıma araçlarının ve diğer araçların temiz
bulundurulması zorunludur ve yükleme, boşaltma ve temizliği esnasında yerleri kirletmeleri yasaktır.
MADDE 60- (1) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde
motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.
MADDE 61- (1) Engelli yollarına, rampalarına ve otoparklarına araç park etmek ve
belirlenen bu alanları her ne surette olursa olsun herhangi bir şekilde işgal etmek veya kapatmak
yasaktır.
MADDE 62- (1) Taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir
içerisinde kısa mesafeler dâhil istenilen yere gitmemek, yolcu istemediği müddetçe normal güzergâh
dışından götürmek yasaktır.
MADDE 63- (1) Yeşil alanlara, parklara, motorlu, motorsuz araçlarla girmek, zarar vermek
yasaktır.
MADDE 64- (1) Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvanların çektiği araçlarla trafiğe
çıkmak yasaktır.
MADDE 65- (1)Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vb. tehlikeli MADDE taşıyan tanker ve araçların
meskûn sahalar arasında boş veya dolu park edilmesi ve yerleri kirletmeleri yasaktır.
MADDE 66- (1) Belediyelerce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde kanatlı veya kanatsız
hayvan ahırı, ağılı yapılamaz ve hayvan beslenemez.
MADDE 67- (1) 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 yasaktır.
MADDE 68- (1) Belediyeden izin almadan Menşe Şahadetnamesi ( Hayvan Sağlık Belgesi)
ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden hayvanların şehre sokulması yasaktır.
MADDE 69- (1) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun ilgili maddesi gereği
Belediyeden ruhsat almadan ve verilen ruhsat tezkerelerinin altı ayda bir defa vize işlemine esas
gerekli hayvan muayenesi yaptırılmamış hayvanları koşumda kullanmak yasaktır.
MADDE 70- (1) İzin verilen yerler dışında hayvan satışı yapmak yasaktır.
MADDE 71- (1) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını
istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur‘an okumak yasaktır.
MADDE 72- (1) Kanatlı, kanatsız her türlü hayvan ölülerini umuma mahsus yerlere atmak,
her nerede olursa olsun açıkta bırakmak yasaktır.
MADDE 73- (1) Belediyenin ruhsatına tabi ticari faaliyette bulunan tüm işyerleri, ilgili
belediyesinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin
yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
MADDE 74- (1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat,
vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü
çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinde ilgili itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılı olması
zorunludur.
MADDE 75- (1) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında başka
bir iş yapılamaz.

MADDE 76- (1) Gıda üretimi, satışı yapılan işyerlerinde çalışan personelin ilgili kurumlara
muayenelerini yaptırarak sağlık raporu ve hijyen belgesi almaları zorunludur.
MADDE 77- (1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri belediyece belirlenen açma ve kapatma
saatine uymak zorundadır.
MADDE 78- (1) İşyeri sorumluları, işyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve
muhafazası için gerekli tedbirleri almak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini
sağlayacak bağlantıları yapmak zorundadır.
MADDE 79- (1) Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve
pastanelerde şehir şebekesine bağlı su abonesi almak ve çalışır halde tutmak zorundadır. Bu tür
işyerlerinde çalışan elemanların üst, baş, kılık, kıyafetlerinin düzgün ve temiz olması zorunludur.
MADDE 80- (1) Belediye ruhsatına tabi işyerlerinde müşteriden tuvalet ücreti alınması
yasaktır.
MADDE 81- (1) Belediyemize ait olup ta kiraya verilen WC'ler Belediyece tayin edilen fiyat
tarifesine uymaya mecbur olup, fiyat tarifesi kolayca görülüp, okunabilecek yerde asılı olacaktır.
Tuvaletlerde sabun, sıvı sabun, peçete ve tuvalet kâğıdı bulundurulması zorunludur.
MADDE 82- (1) İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere
müsamaha etmek yasaktır.
MADDE 83- (1) Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmak zorunludur.
(Bayraklar standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz veya rengi soluk olmayacaktır.)
MADDE 84- (1) Yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenilip içilebilen gıda maddeleri
açıkta bulundurulamaz, satılamaz.
MADDE 85- (1) Satışa arz edilen fiyatı ve ücreti belirlenmiş mal ve hizmetin satışa
sunumundan kaçınılamaz.
MADDE 86- (1) İşyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen alan dışında, ticari
faaliyette bulunulamaz, teşhir amaçlı da olsa hiç bir şekilde mal ve malzeme ruhsat alanı dışına
çıkarılamaz.
MADDE 87- (1) Dükkân, mağaza, imalathane, fabrika gibi halkın alışveriş yaptığı yerler ile
umuma açık olan ve halkın toplu bir şekilde bulunduğu yerlerde yeter sayıda yangın söndürme cihazı
bulundurulması zorunludur.
MADDE 88- (1) Apartman, iş hanı, otel, hamam, fırın ve imalathanelerin bulunduğu
binalardaki bacaların yılda en az bir kez temizletilmesi zorunludur.
MADDE 89- (1) Kalorifer yakma saati belirlenmesi durumunda belirlenen saatlere uyulması
zorunludur.
MADDE 90- (1) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla fabrika, fırın, han, hamam, pansiyon,
otel, iş hanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette
çalışır durumda olacaktır.
MADDE 91- (1) İşyerlerinde baca sistemi haricinde yan duvarlar veya camlardan baca
açarak etrafa rahatsızlık vermek yasaktır.
MADDE 92- (1) Halkın toplu olarak bulunduğu yerler ile mutfak bölümü bulunamayan
bilumum işyerlerinde yemek pişirme, çay yapma vb. amaçlı olarak LPG tüpü kullanmak yasaktır.

MADDE 93- (1) Belediyemizden izin alınmadan süreli veya süresiz tanıtım amaçlı stant
koyulamaz, kurulamaz.
MADDE 94- (1) Belediyemizden izin alınmadan bilgi broşürü, dergi ve el ilanı dağıtılamaz.
MADDE 95- (1) Belediyeden izin alınmadan veya kamuya ödenmesi lazım gelen ücreti
ödemeden her türlü ilan, reklam yapmak yasaktır.
MADDE 96- (1) Umuma açık alanlarda ve müzik eğlence alanlarında çevreyi rahatsız edecek
şekilde gürültü kirliliğine sebep olmak; ruhsat almaksızın canlı müzik yapmak veya yaptırmak
yasaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Cezai hükümler
MADDE 97- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminde,
Belediye Zabıtası sorumlu ve yetkilidir.
(2) 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.
(3) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler
uygulanmaz.
Yürürlükten kalkan hükümler
MADDE 98- (1) Aliağa Belediye Meclisinin 01.06.2010 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul
edilip, yürürlüğe konulan Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
MADDE 99- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra, 3011
sayılı Kanunun 2. Maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme:
MADDE 100- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı veya yetkilendirdiği
Belediye Başkan Yardımcısı yürütür.

