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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK  

 

MADDE 1-  09.09.2014 Tarih ve 144 Karar numarasıyla Büyükşehir Belediye 

Meclisince kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 

6. Maddesinin Huzur Esenlik ve Nizamla İlgili Emir ve Yasakları kısmının 

(27).fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 

“(28)MUSKİ’nin tasarrufunda bulunan yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, 

içme suyu şebekesinden, su şube yolundan ve su abone hattından MUSKİ’den izin almadan 

sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek, herhangi bir şekilde, su kullanan kişilerin kaçak su 

kullanımları yasaktır. 

 

“(29)MUSKİ ekiplerince brajmandan, prizden, vanalardan kapatma aparatı veya başka bir 

teknik düzenekle kapatılan suyun, MUSKİ’nin izni dışında açılıp su kullanılması yasaktır. 

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesinin Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar 

Kısmının (24). Fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 
“(25) Fosseptik ağızlarının sivrisinek girişini engelleyecek şekilde kapatılması zorunludur.” 

“(26) Fosseptik ağızlarına vektörle mücadele ekiplerinin fosseptik için kontrol etmesine imkan verecek 

şekilde kapaklı havalandırma konulması zorunludur.” 

“(27) Umuma açık (tuvalet, banyo, işletmelerin vb.) yerlerin temiz tutulmaması, rahatsızlık 

verecek şekilde görüntü ve kokuya sebebiyet verilmesi yasaktır. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin Yapı işleri İlgili Emir ve Yasaklar 

Kısmının (7) (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“ (7)(a) Yollarda, meydanlarda belediyenin izni olmadan, ne maksatla olursa olsun izinsiz 

kazı yapmakyasaktır. Büyükşehir dahilinde alt yapı hizmeti veren kurum, kuruluşlar ile 

gerçek ve tüzel kişiler kazı izni için proje bazındaki işlerdeMuğla Büyükşehir Belediyesi fen 

İşleri Dairesi Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon şube Müdürlüğüne başvurmaları, abone 

bağlantıları ve münferit işlerde yol, cadde, bulvar ve kaldırımın sorumluluk bölgesine 

göre ilgili belediyeye (Büyükşehir ya da ilçe belediyesine)başvurmaları gerekmektedir.”   

 
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesinin Deniz Hizmetleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

Kısmının  (13) üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkraları eklenmiştir. 

“(14) Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 

hükümlerine aykırı davranmak yasaktır.” 

“(15)Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı Tesisleri İşletme Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranmak 

yasaktır.”  

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin Mezarlıklar İle İlgili Emir ve 

Yasaklar Kısmının (7). Fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkraları eklenmiştir. 

 



“(8)Mezar yapımından arta kalan taş, moloz, kum ve toprakların mezarlık alanı içerisinde bırakılması 

yasaktır.” 

“(9) Mezarların alt ve üst yapılarının Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliğinde 

belirlenen boyutlar dışında yapılması yasaktır.” 

“(10) Mezarlıklar içerisinde defin yapılmamış izinsiz (boş) mezar yeri çevirmek yasaktır.” 

MADDE 6- Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 

Belediye Web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE:7- Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

 


