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T.C 

         MUĞLA   BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ 
EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK 

 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak 

 

Amaç 

MADDE:1-Bu yönetmelik belde sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı bir düzen içinde 

yaşamalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE:2- Bu yönetmelik Büyükşehir Belediyesi görev ,yetki ve sorumluluğunda  bulunan 

yerleri kapsar. 

 

Hukuki Dayanak 

  MADDE:3-Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendine dayanılarak ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik 

Ahkamı Cezaiye hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanuna, 5957 sayılı 

sebze ve meyveler ile ilgili kanun,3194 Sayılı İmar Kanunu,2872 Sayılı Çevre Kanunu,5199 sayılı 

hayvanları koruma kanunu,5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 

5326 sayılı Kabahatler kanununun 32. maddesine ve Zabıta Daire Başkanlığının ve Büyükşehir 

Belediyesine görev yükleyen diğer mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. 

MADDE: 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

a)Belediye: Muğla Büyükşehir Belediyesini 

b)Belediye Başkanı  : Muğla Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Üst Yönetim: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter 

Yardımcılarını                                                                                                                                

d) Belediye Meclisi: Muğla Büyükşehir Belediye Meclisini, 

e) Belediye Encümeni: Muğla Büyükşehir Belediye Encümenini, 

f)Daire Başkanı :Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanını, 

g)Belediye Zabıtası: Muğla Büyükşehir Belediye Zabıtasını, İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

   Genel Kurallar, Emir ve Yasaklar 

GENEL KURALLAR 
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         MADDE : 5 – (1) Belediye  Zabıta  Memurlarının  görevlerini  yaptıkları  sırada, yanlış  bilgi 

vermek ve  asılsız  bildirimde  bulunmak,  görevlerini engelleyecek  biçimde  zorluk çıkarmak, 

kamuoyu oluşturmak, kalabalık  yapmak  suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak yasaktır. 

 

İKİNCİ KISIM 

EMİRLER VE YASAKLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

MADDE: 6-Huzur Esenlik ve Nizamla İlgili Emir Ve Yasaklar 

 

 

(1)Yaya kaldırımlarında, yayalara mahsus meydan ve yollarda, park bahçe ve yeşil alanlarda 

motorlu ve motorsuz her çeşit araçlarla (Engelli vatandaşlarımızın özel durumları gereği kullanmak 

zorunda oldukları araçlar hariç) girmek yasaktır. 

 

(2) Cadde ve sokaklarda umumi çeşmeler önünde veya başka suretle çamaşır, halı, kilim ve 

benzeri eşyalar ile canlı hayvanlar motorlu veya motorsuz vasıta yıkamak, çeşmelerden hortumla 

evine, işyerlerine  su almak yasaktır. 

 

(3)Yüksek sesle veya ses yükseltici araçlarla, durarak veya gezici olarak satış, reklam, ilan 

yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp, çağırmak, klakson çalmak yasaktır.  
 

(4) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve 

turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak yasaktır.  

(5) Apartmanlarda oturanların ve yöneticinin müsaadesi dışında, huzur ve sükunu bozacak 

şekilde binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak yasaktır.  

 

(6)Konut  alanlarında Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat işlerini sabah 

saat 10:00’dan önce, diğer günler 08:00 dan önce ve akşam haftanın her günü dahil hava 

karardıktan sonra izin almaksızın yapmak yasaktır. 

 

(7) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların 

herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak 

yada bulundurmak yasaktır. 

(8)İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere müsamaha 

etmek yasaktır. 

 

(9) Teamül halinde ve münasip olmayan cadde, sokak ve meydanlarda Belediyeden izin 

almadan çadır kurmak ve sergi açmak suretiyle her türlü eşya vesaireyi satmak yasaktır.  
 

(10)Belediyece konulmuş olan Cadde ve sokak isim levhaları ile bina  numaralarını her ne 

suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, tahrip etmek ve bunların yerlerini değiştirmek ,binalara 

belediyece takılmak istenilen numaraların takılmasına mani olmak yasaktır. 
 

(11) Belediye malını kırmak, bozmak, zarar vermek yasaktır. 
 

(12) Dükkan, mağaza ve her türlü binaların kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan 

görülecek yerlere hasır, bez, çuval, teneke, kafes, vesaire kabilinden şeyler koymak ve asmak 

suretiyle görüntüyü bozmak yasaktır. 
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 (13) Belediyenin belirleyeceği yerler dışında top oynamak, ateş ve fişek yakmak ,piknik 

yapmak vb. gibi halkın gelip geçmesini engellemek ve halkın huzurunu bozacak şeyler yapmak 

yasaktır.(Cezai ehliyeti olmayanların bu fiilleri işlemesine veli veya vasileri engel olmak 

zorundadır.) 

 

(14) İşyeri işleticileri ve meskenlerde oturanlar sivrisinek ,karasinek ,hamam böceği gibi 

haşaratın ürememesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır.  ( Ev ve bahçelerde bulunan 

havuzlardaki suların sık, sık değiştirilmesi ve temizlenmesi mecburidir.) 

 

(15) Gramaj ve fiyatları  ilgili kurum ve kuruluşça tayin ve tespit edilmiş (ekmek ,simit vb.) 

olan emtialarına azami satış fiyatı ve narhına uyulması mecburi olup, bunların saklanması ,satıştan 

imtina edilmesi yasaktır. 

 

(16) Milli Bayramlarda bayrak asmamak, kirli ve yırtık bayrak asmak yasaktır. 

 

(17) Kamuya ait park ve bahçelerde çimenlere basmak, çiçek koparmak ve havuzlara girmek 

yasaktır. .(Cezai ehliyeti olmayanların bu fiilleri işlemesine veli veya vasileri engel olmak 

zorundadır.) 

 

(18) Umumun istifadesine mahsus yerlerde Park ve bahçelerde otobüs duraklarında, 

terminallerin bekleme salonlarındaki oturma gruplarında uzanmak, uyumak, belediyece konulmuş 

kanepe, sehpa vs.lerin  yerlerini değiştirmek, umumun kullanımına sunulan bank, spor aletleri 

vb.lerini  maksadı dışında kullanmak ve başkalarının kullanmasını engellemek yasaktır. 
 

(19)Tüm  işyeri ve müessese sahipleri; işyerlerinde  işyeri ruhsatını, vergi levhasını, fiyat 

listesini ve ustalık belgesini görünür yere asması zorunludur. 

 

(20) Mesken veya işyeri ile kaldırım arasındaki alanları; apartman ortak kullanım alanlarını 

ve iş hanı ve pasajlarda, geliş geçişe mahsus yerleri işgal etmek veya buralarda mal satışa arz  

etmek yasaktır. İşgal edenler hakkında ceza tutanağı tanzim edilmekle birlikte işgale devam edildiği 

takdirde zabıta tarafından men edilir. 
  

(21) Belediye sınırları içerisinde Belediyece belirlenen  otoparklar dışında park eden araçlar 

için değnekçilik yapmak ve park ücret almak yasaktır. 

 

(22) Su sayaçlarına tahrip etmek ve üzerlerindeki mühürlerine koparmak, su sayaçlarının 

kesilmesine  ,sayaçların okunmasına engel olmak  yasaktır. 
 

(23) Konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin halkın huzurunu bozacak ve 

dinlenmesine engel olacak  biçimde duman, ışık, ısı, gürültü ve benzeri rahatsızlıklar çıkararak 

çalışması yasaktır. 
 

(24) Belediyece tespit edilen  açılış kapanış saatleri dışında işyerlerinin açık tutulması 

yasaktır. Umuma açık eğlence yerlerinde belediyemizden canlı müzik izni verilen yerlerin gece saat 

24:00 de kamu istirahati başlaması nedeniyle  müzik yayınlarına son vermeleri mecburidir.  
 

 

(25) Belediye sınırları içerisinde Belediyeden izin almadan hurdacılık ve seyyar satıcılık 

yapılması yasaktır. 
Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda , kağıt vb. Şeyleri 

toplamak ve depo etmek yasaktır. 
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(26) Dükkan ve binalara cadde ve sokakların görüntüsünü bozacak şeyler asmak veya  çivi, 

çengel gibi şeylerle bulunduğu faaliyetle ilgili ürün asarak teşhirde bulunmak yasaktır  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

MADDE :7 Temizlik İle ilgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri 

ve benzerleri gibi şeyleri açıkta taşımak yasaktır. 

 

 

(2) Yollardaki   kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeler buralara atmak, 

kanalizasyon ve kanal temizliği için Belediyeden izin almadan baca açmak, kanal veya kanal 

bağlantısı yapmak yasaktır. 
 

(3) Çevreyi rahatsız edecek biçimde tiksindirici görüntü yaratacak veya fena koku 

neşredecek eşya sermek veya kurutmak yasaktır. 

 

     (4) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, 

Apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. Silkelemek yasaktır.  
 

(5) Binaların, abidelerin, yer altı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet 

yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile 

karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek  yasaktır. 
 

(6) Cadde, sokak ve meydanlara pis su akıtmak, lağım olmayan yerlerde septik çukuru 

yapmamak ve pis suları açıkta akıtmak yasaktır. 

 

(7) Cadde, Sokak ve kaldırım üzerlerinde motorlu veya motorsuz araç yıkamak, bozulmuş 

aracın tamiratını yapmak yasaktır. 
 

(8) Belediye tarafından koyulan çöp konteynırlarının belirlenmiş yerlerinin gerekli izin 

alınmadan değiştirilmesi yasaktır. 

 

(9) Çöpleri  belediyece belirlenen saatler dışında meydan, cadde, bulvar sokağa çıkarmak ve 

Evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa ve yan parsellerinde bulunan arsalara çöp vb. şeyler 

atmak  yasaktır. 

(10) Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları 

merdiven boşluklarına bırakmak yasaktır. 

 

 

(11) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine 

girmeyen malzeme ve imalat atıklarının(inşaat atıkları ,moloz vb.) kendi işyeri imkanları ile 

temizlenip toplanması ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürülmesi zorunludur. 
 

(12)  Belediyenin çöp konteynırlarına: 
a)Her türlü, taş, tuğla, molozlar Çimento, kireç ,kereste demir gibi  inşaat artıkları . 

b) Her türlü imalathane ve fabrika artıkları, 
c) Tamir edilen yol çamur ve moloz  artıkları 

d) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları,  
e)Atık pil ve akümülatörler gibi maddeler 

f)Apartman ,işyeri ve imalathane gibi yerlerde yakılan kaloriferlerden çıkan cüruf ve atıkları ve 

benzeri çöp kapsamına girmeyen maddeleri atmak yasaktır. 
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(13) Binalardan dışarıya çıkan klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef 

sularının akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirleri almak zorunludur.  

 

(14) Her türlü bina , Apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde 

bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak yasaktır. 
 

(15) Dükkan ve binaların sokak üzerindeki cephelerinde ve önlerindeki kaldırımlarda temizlik 

yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır. 

 

(16) Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan çamurlu ve kirli  suları yollara ve 

yaya kaldırımlara akıtmak yasaktır.(Zorunlu hallerde boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum  

vasıtasıyla akıtılabilir.) 

 

(17) Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde  ,Mahalli Çevre Kurulunca alınan 

kararlarda belirlenen yakıtların dışında, çevre kirliliğine sebebiyet verecek her türlü katı ve sıvı 

maddelerin yakılmasına izin verilmeyen maddelerin yakıt olarak kullanılması yasaktır. 

  

(18) Kalorifer ile ısınması yapılan resmi kurum kuruluşlar ,işyerleri, konutlar, vb .tüm yerler de 

Kalorifer  Ateşçi belgesi olmayan, kaloriferci çalıştırmak, kalorifer yakmak yasaktır. 
 

(19) Kalorifer veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan apartman, otel, İşhanı, tiyatro, sinema gibi yerlerin 

ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağı düşürülemez. Yukarıda 

bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulması mecburidir. Kalorifer ve 

ısıtıcıların 15 Kasım tarihinden Nisan ayı sonuna kadar yakılmaları zorunludur. MÇK kararlarına 

göre Ancak, bu tarihler dışında ısı bina içerisinde (+15) dereceden aşağı düştüğü takdirde dahi 

yakılması mecburiyeti vardır. Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır. 

 

(20) Dükkan, mağaza ,Meskenlerden, imalathane ve benzeri binalarda etrafa, gelip geçenlerin 

sıhhatine zarar verecek şekilde duman, toz, kurum, koku çıkartmak yasaktır. 
 

(21) Fosseptik atıklarının taşıyıcılar tarafından Belediyemizce  gösterilen yere dökülmesi ve  

çıkarılan muzahfaratı sokakları kirletecek şekilde nakletmek yasaktır. Fosseptik atık taşıyıcılarının 

Belediyemizce işletme belgesi alması mecburidir. 
 

(22) Belediye sınırları içerisinde Cadde ,Sokak, Meydan, boş arsalara  dere v.b yerlerin 

kenarlarına ve içerisine enkaz ,katı, sıvı ,çöp vb. atıkların atılması  yasaktır. 

 

 

(23) Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara park ,bahçe ve rast gele yerlere abdest bozmak, 

tükürmek, sümkürmek , sigara izmariti vb. çöp atmak yasaktır 

(24) Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması, araçlardan dışarıya çöp, 

kağıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması yasaktır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MADDE :8-Evcil ,Sokak Ve Ahır Hayvanları İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Kedi, Köpek, süs kuşları vb. evcil hayvanların sağlık kontrolleri ve koruyucu aşıları 

yapılmak zorundadır. 
 

(2) (a)Köpeklerin sahipleri tarafından Belediyeye tescilini yaptırmaları ve marka almaları 

mecburidir. 
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(b) Cadde ,sokak ,meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde markasız ,ağızlıksız 

ve tasması sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. Tasma, kayış veya zincirin 

köpeğin gelip geçenlerin ulaşamayacağı biçimde kısa olması zorunludur. 
(c) Sahipli ve Belediyeye kayıtlı bulunan köpeklere kuduza karşı koruyucu aşı yaptırılmamış 

ve burunsalık takılmamış ise sahibine para cezası uygulanır ve gerekli aşının yapılması sağlanır.  
(ç) Köpek ve kediler tarafından ısırılan diğer hayvanlar, ısıran hayvanla birlikte Veteriner 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, kayıtlı olsun olmasın mutlaka kontrol altına alınır.  
(d) Belediyeye kayıt  yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek şekilde 

kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak yasaktır. 
(e) Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısını sahibi tarafından bir torba 

içine toplanarak çöp kutusuna atılması zorunludur. 
 

(3) Umumun yiyip içilmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine ve eğlenilmesine 

mahsus yerlerde kedi ve köpek gibi hayvanların bulundurulması yasaktır. 

 

(4) Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara hayvan bağlamak, ,Kümes, ahır, ağıl ve evcil 

hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe ve benzeri yerlerde otlatmak yasaktır. 
 

(5) Belediyeden izin almadan ,yollardan hayvan sürüsü geçirmek yasaktır. 
 

 (6) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kurumlara 

bildirmemek, hayvan leşlerini gelişi güzel yerlere atmak yasaktır.  

 

(7) Belediye sınırları içerisinde gerek mesken, gerekse meskun mahallere en az 3 km. kadar 

yakın mesafelerde arı kovanı bulundurmak yasaktır. Sahipleri bulunamayan veya kendisine tanınan 

süre içinde arı kovanlarını uygun yerlere kaldırmayan şahıslara ait kovanlar, Belediyece kaldırılır 

yapılan masraflar cezası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MADDE 9 : Yapı İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan kamyonlardan bu 

maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına 

ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek yasaktır. 

 

(2) Yapıların, tamir, onarım ve yıkımları esnasında etraflarına tahta perde çevirmekle 

birlikte, toz çıkmaması açısından sulama yapılması zorunludur. Ayrıca gerekli önlemlerin 

alınmaması nedeniyle moloz, sıva, boya vb. malzemelerin sokağa düşürülmesi ve atılması yasaktır.  

 

 (3) Yapıların tamir, onarım ve yıkım yapılacak yerlerde, kurulacak iskelelerin, çevrilecek 

tahta perdelerin ve vücuda getirilecek her türlü  yapı tertibatının gelip geçenlere, yollara ve 

yollardaki ağaçlara ,yer altındaki ve havadaki nakil hatlarına en ufak bir zarar vermeyecek ve etrafı 

kirletmeyecek biçimde sağlam ve düzenli olmaları ve bunların varlığına, gerek gösteren iş biter 

bitmez ortadan kaldırmaları zorunludur. 

 

(4) Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara zarar verecek bir 

çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde veya bunların oluşacağını gösteren belirtilerin oluşması 

halinde , bu tehlikenin derhal önüne  geçmeye ve bu iş bitinceye kadar yolda ikaz edecek bir işaret 

bulundurmaya, yoldan geçenleri ikaz etmeye yapı sahipleri veya içinde oturanlar zorunludur. 
(5) Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar verecek 

biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi, hurda gibi çirkin görüntü 

yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması yasaktır. 
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(6) Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit 

edilen , her türlü binaların  olumsuzluğunu  giderebilmesi için verilen süre içerisinde gerekli tamir, 

bakımı ve onarımı yapmak zorunludur. Yapılmadığı takdirde varsa yönetici, yoksa kat malikleri 

hakkında işlem yapılır. 

 

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

kazmak yasaktır. Büyükşehir dahilinde alt yapı hizmeti veren kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzel 

kişiler kazı izni için Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Alt Yapı 

Koordinasyon Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
 (b) Belediye tarafından yapılan ve düzenlenen tretuvarların aslına aykırı düzenlenmesi ve 

değiştirilmesi yasaktır. 
 

(8) Her binanın kanalizasyon bağlantısının yapılması zorunludur. Ana kanalizasyon 

sisteminin olmadığı veya bağlantıda kod düşüklüğünden dolayı kanala bağlantısı yapılamayan 

binalarda, lağım çukuru (fosseptik) bulunacaktır. Fosseptik çukurundan çevreye koku ve sızıntı 

yapılmaması konusunda her türlü önlemin alınması zorunludur. 

 

(9) İşyerlerinin sokak cephesine   konulan tente ve siperleri ,Belediyece belirlenen şekle 

uygun olarak ve Belediyeden izin alınarak yapılır. Bu şekle uygun olsa bile eski, kirli ve yırtık tente 

ve siper kullanmak yasaktır. 

 

(10) (a) Dükkanlara sanayi müesseselerin ve serbest meslek erbabının çalıştıkları yerlerin 

kapılarına sahiplerinin ad ve soyadları ile müesseselerinin veya ilgili şahısların işini gösterir  Türkçe 

bir levha asmak mecburidir. 

(b) Tanıtıcı levhaların Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen İlan Reklam ve Tanıtım 

Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre yapılması mecburidir. 

 

(11) (a) İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında yol veya yay kaldırımları bozmaları  

yasaktır. 
 (b) İnşaat sahiplerinin bozdukları yol ve kaldırımları derhal onarmaları zorunludur.  

 

(12) Meydan Cadde ve Sokaklardan her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında lüzumlu 

emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek 

yasaktır. 

(13) İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında küçük levha 

asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, 

inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri 

bulundurmamak yasaktır. 

 

(14) Belediyeden izin almadan Lağım, su borusu vesaire geçirmek maksadı ile yolları tahrip 

etmek, asfalt ve beton yolların vasfını bozmak yasaktır. 
 

(15) Belediye sınırları içerisinde Belediyeden hafriyat izin belgesi almadan hafriyat 

yapmak yasaktır. 

 

 (16) Yanmış veya herhangi bir sebeple yıkılmış olan binaların sahipleri, enkazları en kısa 

zamanda kaldırmaya, binanın tehlike arz eden kısımlarını tamir etmeye ve binanın etrafında   

gerekli önlemleri almaya mecburdur. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

   MADDE :10- Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 (1) Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacaların yılda iki kez temizlenmesi ve   yangına 
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karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 
 

(2) Yalan olarak yangın vesaire ihbarında bulunmak suretiyle itfaiyeyi gereksiz yere meşgul 

etmek yasaktır 

 

(3)  Yangın anında itfaiyenin vazifesini güçleştirici hal ve hareketlerde bulunmak, itfaiye 

personeline sözlü ve fiziki saldırıda bulunmak, vasıta teçhizat ve malzemelerini tahrip etmek 

yasaktır. 

 

 (4) Büyükşehir sınırları içinde kağıt, ot, çöp vb. gibi şeyleri her ne maksatla olursa olsun 

yakmak yasaktır. 
 

 (5) Binaların yangından Korunma Yönetmeliği ve İtfaiye Daire Başkanlığının belirlediği 

şartlar çerçevesinde  belediye sınırları içerisinde iş  hanları, pasajlar, ve İş yerlerinde çıkabilecek 

yangınları  önlemek ve söndürmek için Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe 

göre gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 

 

 (6) Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek üstlerini 

kapatmak, üzerine araç parketmek bu musluklardan  ve su aldığı depolardan su almaya 

engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, bu musluklardan amacı dışında su almak yasaktır. 

  

 (7) Kağıt ve bez parçaları ile ot, saman, talaş ve tahta parçaları, çalı vb gibi kolayca parlayan 

ve tutuşan şeyleri, çatılarda bodrum katlarda ve buna benzer tehlikeli yerlerde bulundurulması 

yasaktır. 

 (8) Belediyece belirlenen alanlar dışında likit petrol gazı tüplerinin depo edilmesi yasaktır.  
 

(9) Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Fabrika, fırın, Han, Hamam, Pansiyon, Otel, İşhanı 

ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır durumda 

olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte olacaktır. 
           (10) İtfaiye araçlarının hareket kabiliyetini engelleyecek şekilde kavşak ,sokak girişi vb. 

yerlere araç parketmek yasaktır. 
 

 

ALTINCI  BÖLÜM 

MADDE :11-Toplu Taşıma ve Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, UKOME tarafından kendisine 

tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması, park etmesi 

yasaktır. 
(2) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak vb. 

çevreyi rahatsız edici hareketlerde bulunmak  yasaktır. 
(3) Her türlü toplu taşıma araçlarında yolcular inmeden vasıtaya binmek ve tayin edilen giriş 

çıkış nizamına riayet etmemek yasaktır. 
 

(4) Her türlü toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda 

yatmak, ayak dayamak ve ayakkabıları çıkarmak yasaktır. 

(5) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol 

çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara 

hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak yasaktır. 
(6) Toplu taşıma araçlarında yangın ekipmanlarını, ilk yardım dolabı ve vapurlar ile deniz 

dolmuş motorlarında cankurtaran simidi vs. gereği dışında kullanmak yasaktır. 
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(7) UKOME tarafından belirlenen Belediye sınırları  içerisinde  güzergah izni verilen her 

türlü araçların, verilen güzergahlarda çalışması mecburi olup, güzergah dışına çıkılması yasaktır.  

 

(8) Belediye otobüs duraklarına, özürlü araçları için ayrılan park yerlerine, yaya yol üzerine 

ve yol kavşaklarına araç park etmek yasaktır. 

 

(9) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla 

yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak yasaktır. 

 

(10) Belediyece belirlenmiş olan Belediye Otobüs ve  toplu taşıma araçlarının, indirme ve 

bindirme  duraklar haricinde, yolcu almak, indirme ve bindirme yapmak yasaktır. 
 

(11) UKOME kararı ile park etmenin yasak  olduğu belirlenen yerlerde, bekleme yapmak, 

park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır. 

 

(12) Kamyon, otobüs, iş makinesi, minibüs , midibüs, traktör, vb. araçların 

belediyece belirlenen yerler dışında gelişi güzel yerlere park edilmesi yasaktır. 

 

(13) Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece(UKOME) tespit ve tahsis edilen yerler 

dışında her türlü araç park etmek yasaktır. 

 

 (14) Belediye sınırları içerisinde UKOME’ den izin almadan her türlü (Personel, Öğrenci vb. 

)servis ve tarifeli toplu taşıma faaliyeti yapmak yasaktır. Servis taşımacılığı izni verilen, servis 

işletmecileri, Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmaları 

zorunludur. 

 

(15) Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde belirli hat ve güzergah üzerinde çalışan 

ve insan nakliyatı yapan bilumum vasıta sahip ve şoförleri Büyükşehir Belediyesi tarafından 

belirlenecek şekilde levha ya da yazıyı tespit edilecek yerlere asmak mecburiyetindedir.  

 

(16) Belediye sınırları içerisinde insan nakli yapan bilumum vasıta sahip ve şoförlerinin 

Belediye ve İlgili Esnaf Odaları ve Ticaret Odalarınca  tayin ve tespit edilmiş olan ücrete uyulması 

ve bu ücretle ilgili fiyat tarifelerini  vasıtanın müşteriler tarafından görülebilecek bir yere asması 

mecburidir. 

 

(17) Belediye sınırları içerisinde  Büyükşehir Belediyesinden izin almadan ticari taksi 

işletmeciliği yapmak, durak ve bekleme yerleri haricinde durak yeri tesis etmek yasaktır. 
(18) Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir 

dahilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve 

pazarlık etmek yasaktır. 

(19) Otoparklarda belirlenen tarifeler üzerinde ücret almak yasaktır. 
(20) UKAME tarafından belirlenecek şart ve şekillerin dışında ticari taksi taşımacılığı 

yapmak yasaktır. 

YEDİNCİ  BÖLÜM 

MADDE:12-Terminaller İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ve minibüs sahipleri Terminal Müdürlüğüne 

müracaatla işleyeceği hattı ve hareket saatini bildirmek zorundadır. İşleyeceği hatta ve saatte  vasıta 

sahiplerince değişiklik yapılacağı zaman, 24 saat evvel Terminal Müdürlüğüne durumdan yazı ile 

haberdar edilmesi mecburidir. 

 

(2) Terminal içinde ve dışında yolcu sağlamak amacı ile çığırtkan, değnekçi, simsar vs. 

amacıyla ve Terminal İdare Amirliğinin belirlediği sayı haricinde, personel çalıştırmak yasaktır. 
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(3) Terminal dahilinde her ne suretle olursa olsun vatandaşı rahatsız edecek şekilde gürültü 

etmek veya gürültüye sebebiyet vererek çevreyi rahatsız etmek yasaktır.  
 

(4) Yolcu taşımaya mahsus vasıtalar Terminal Müdürlüğüne bildirdikleri hareket saatinde 

hareket etmeye mecburdurlar. Zaman tespitinde terminal saati muteber olup, aksini iddia etmek 

suretiyle hareketi geciktirmek kabul edilmez. Ancak Terminal Müdürlüğüne zaruri hallerde önceden 

yazılı müracaatta bulunmak suretiyle, hareket saatini bir müddet uzatması imkanı mevcuttur. 

 

(5)  Terminale girip, çıkış ücreti ödemeden çıkmak, çıkış esnasında veya Terminal  dışında 

görevlilerce sorulduğunda makbuz ibraz etmemek yasaktır. 

 

(6) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara ait araçlar terminal de yazıhaneleri yok 

ise yalnız yolcu indirmek için terminale girebilirler. Bu araçlar terminal çıkış ücreti ödeyerek 

terminali terk ederler. 
 

(7) Terminal dâhilinde alkollü içkilerin, içilmesi, satılması ve depolanması yasaktır.  
 

(8) Terminal içerisinde Perona alınan otobüslerin gideceği yerleri ve hareket saatlerini 

gösteren bilgi levhasını asmak mecburidir. 

 

(9) Terminal içinde izinsiz seyyar satıcılık ve hamallık yapmak yasaktır. 

 

(10) Terminal içinde veya bir başka yerde yazıhanelerin haricinde bilet kesmek, yazıhanesi 

olamayan otobüse yolcu vermek yasaktır. 
 

(11) Yolcu otobüslerinin belirlenen güzergâhı kullanarak terminale girmeleri Terminal harici 

herhangi bir yerde yolcu indirip-bindirmeleri yasaktır. 

(12) Terminal dâhilinde tüm vasıta kullanıcılarının hız yapmaları, gereksiz gaza basmaları, 

korna çalmak vb. gibi gürültüye sebep olacak hareketlerde bulunmaları yasaktır.  

(13) Terminal dâhilinde bilumum tamirlerin yapılması yasaktır. Zaruri hallerde küçük 

tamiratlar Terminal Müdürlüğünün izni ile yapılabilir. 

 

(14) Bilet satış yerlerinde bilet satışı yapılan otobüslere ait oturma planlarının 

bulundurulması bilet satışlarının plan üzerinden yapılması zorunludur.  
 

(15) Terminal dâhilinde ister vasıta sahiplerine ister memur müstahdem ve yollara ait zati 

eşyaların emanete teslim edilmesi lazımdır. Terminal dâhilinde rasgele yerlere ve bilet satış yerine 

eşya konulması yasaktır. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

MADDE :13-Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar 

(1) Çalışanların kişisel temizliği ile  iş gömleğinin kep, bone, eldiven, iş gömleği vb. 

olmaması veya yetersiz olması yasaktır. 

(2) İşyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına 

uygunsuz çalışılması, İşyerlerinde ve imalathanelerde kullanılan, her türlü malzemenin (gazete 

kâğıdı kullanılması, pasa bezi, ekmek tahtası, yatak ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, 

makas, peştamal, masa, sandalye, yatak ve yatak  takımlarının yırtık, kirli, kırık  vb.) sağlık 

koşullarına uygun olmaması yasaktır. 

(3) Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının gerekli 

hijyenik şartları taşımaması yasaktır. 

(4) Konutlarda ve işyerlerinde yeteri kadar standartlara  uygun olan ,ağzı kapalı çöp 

bidonlarının  bulunması mecburidir. 
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(5) Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, 

imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması yasaktır. 

(6) Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin 

depolanması yasaktır. 

 (7) Mezbaha veya et kombinası dışında et kesimi yapılması yasaktır. Belediyemiz 

mezbahaları dışında kesilen hayvanların etleri kasaplarda satışa sunulmadan önce Belediyemiz 

Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğünden gerekli kontrollerini yaptırarak rapor alması mecburidir.  

(8) Gerekli rapor ve veteriner kontrolünden geçmeden balık satılması, seyyar olarak balık 

satışı yapılması yasaktır. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.) 

(9) Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması, 

süt ürünleri, yoğurt, yağ, bisküvi vb. maddelerin ambalajsız şekilde açıkta satışa sunulması yasaktır.  

(10) Özelliğini yitirmiş (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokan) gıda maddelerinin satılması 

yasaktır. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.) 

(11) Berber ve kuaförlerin kullandıkları aletlerin steril hale getirmek için gerekli sıvı veya 

steril cihazlarını bulundurmaması, hijyene uyulmaması, işyeri önünde havlu vb. kurutulması, seyyar 

olarak berberlik yapılması yasaktır. 

  (12)  Tüm işyerleri ve konutların sinek, haşere, fare vb zararlı hayvanların üremesi ve 

zararları konusunda gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 

(13) Talimatnamesine uygun olmayan yenilecek ve içilecek şeyler sağlığa zararı olmasa bile 

müsadere ve riyaset emrine fakirlere dağıtılır. Bunları bulunduranlar ve satışa sunanlar 

cezalandırılır. 

 

              

DOKUZUNCU BÖLÜM 

MADDE :14-Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar. 

 

(1) Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda 

yapmak,(Mezarlıklar ve mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve nakli hususunda 

Umumi Hıfzısıhha Kanunu Hükümleri dairesinde yapılır. (Belediyelerin belirlediği mezarlık 

alanları haricindeki yerlere ölüleri defnedenler 5237 TCK-196 maddesi gereği cezalandırılır.) 
 

(2) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, 

mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, 

sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini 
değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve 

sükunlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek 

hareketlerde bulunmak yasaktır. 

 

(3) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların 

mezarlık içine girmesi yasaktır. 
 

(4) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır. 
(5) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya 

yaptırmak yasaktır. 
 

(6) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek 

para yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada Kuran okumak yasaktır. 

 

 (7) Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak 

yasaktır. 
 

 

ONUNCU BÖLÜM 
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MADDE :15-İlan reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili emir ve yasaklar. 

 

(1)  Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesinin İlan Reklam 

yönetmeliğine aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz.  

 

(2) Belediye izni olmadan herhangi bir şekilde süreli yada süresiz tanıtım amaçlı stant 

kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz. 
(3) Belediyece izin verilmeyen yerlere kağıt afiş yapıştırılamaz, bez afiş asılamaz. 

(4) İl genelinde tüm toplu taşıma araçları ve diğer araçların dışına, Büyükşehir Belediyesinden izin 

almadan reklam yapıştırılması yasaktır. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ONBİRİNCİ  BÖLÜM 

  MADDE :16- Toptancı hali huzur ve emniyetine ilişkin emir ve yasaklar. 

 (1) Toptancı halleri dahilinde huzur, asayiş, emniyet ve sağlığı bozacak nitelikte gürültü 

yapmak, çevreyi kirletmek ve her türlü benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır. 

 (2) Toptancı halleri dahilinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri mevzuatına aykırı eylemde 

bulunmak yasaktır. 

 (3) Her işyerinde miktar ve kapasitesi Hal Müdürlüğünce belirlenecek bir yangın söndürme 

cihazı bulundurulur. Haller içinde araçtan araca yakıt çekmek, ateş yakmak, yanıcı ve patlayıcı 

madde bulundurmak, tespit edilen yerler dışındaki alanlara boş sandık, kasa ve benzeri gibi ambalaj 

malzemeleri koymak yasaktır. 

 (4) Toptancı hali içindeki yapı, tesis, teçhizat ile elektrik ve elektronik tesisata müdahalede 

bulunmak yasaktır.  Bu sistemlere verilen zararların tazmininden, zarar verenler ile bağlı 

bulundukları işyeri kiracıları ya da malikleri müteselsile sorumludur. 

 (5) İşyeri kiracıları ve malikleri su baskını, yangın, patlama, sabotaj, doğal afetler ve 

hırsızlığa karşı işyerlerini ve tasarrufu altındaki diğer alanları sigortalatmakla    yükümlüdürler.  

 (6) Hal alanındaki yangın dolabı, hortum, lansı ve muslukların kırılmasından, 

kaybolmasından, tahrip edilmesinden tüm kiracı ve işyeri malikleri birlikte sorumludurlar. Bu 

durumlarda kiracı veya işyeri malikleri bu malzemeleri aynen tazmin suretiyle zararı karşılamak 

zorundadırlar. 

 (7) Kiracı veya işyeri malikleri yangın musluklarının önünü 24 saat açık tutmak 

zorundadırlar. Yangın dışında muslukların kullanılması yasaktır. 

 (8) İşyerleri ve boş kasa depolarında çalışma saatleri dışında kimse kalamaz, yatamaz ancak 

Hal Müdürlüğüne yazılı bildirilmesi ve izin verilmesi halinde ihtiyaç halinde bu alanların kullanımı 

belirli zamanlar için serbest bırakılabilir. 

 (9) İdarenin belirleyeceği ısınma araçları haricinde ısıtıcı kullanmak yasaktır. Isınma veya 

herhangi bir amaçla ateş yakmak yasaktır. 

 (10) Hallerde bulunan dükkan sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal 

yönetmeliğine uymak zorundadırlar. 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

   MADDE : 17-Hayvan Pazarı ile İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1)  Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarları dışında hayvan alım ve  satımı 

yapmak yasaktır. 

(2) Belediyeden izin almadan Veteriner Sağlık Raporu, Hayvan pasaportu ve nakil belgesi 

olmadan şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek yasaktır. 

 (3) Kurban bayramlarında, Belediyece belirlenen hayvan pazarları dışında hayvan alım 

satım ve kesimi yasaktır. 

 (4) Hayvan Pazarına hayvan getiren tüm araçların dezenfekte ünitesinden geçmeleri 

zorunludur. 

 (5) Hayvan indirim rampasında gereksiz yere bekleme yapmak ve başkalarının hayvan 

indirmelerine ve yüklemelerine  mani olmak yasaktır. 

 (6) Hayvan pazarına küpesiz hayvan sokmak yasaktır. 
 (7) Hayvan pazarı ve dezenfekte ünitesi giriş çıkışına, yollara gelişi güzel araç parketmek 

yasaktır. 
 (8) Hayvan pazarı içerisinde Belediyeden izin almadan seyyar satıcılık yapmak yasaktır. 

 (9) Hayvan pazarından çıkışlarda satın alınan hayvanların bildirimlerinin pazar yerindeki 

yetkililere yapılması zorunludur. 

           (10) Hayvan Pazarındaki ağaçlara hayvan bağlanması yasaktır. 
  

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ceza Hükümler Uygulamaları ve Son Hükümler 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

 

 MADDE: 18-  

 (1) Bu yönetmeliğin hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi ve işlemi Büyükşehir 

Belediye Zabıtasınca yapılır. 
(2) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatında yer alan hükümler 

uygulanır. 

(3) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu, 

ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir. 

(4) Bu yönetmeliğin 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 yönetmeliğin cezai işlemler uygulanmaz. 

 

İKİNCİ  BÖLÜM 

Uygulamalar 

 

MADDE: 19-  
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(1) Bu yönetmelikte 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 “İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI” 

tanzim edilir. 

(4) Encümen tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi zabıtaca 

yapılacaktır. Encümen Kararın da, 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) Bu yönetmelik 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.’ 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 Yürürlüğe Girme 
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 MADDE : 20- İşbu taslak  yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilip 

yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 MADDE:21- Bu yönetmelik hükümlerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 
  

 

 

 

        

 

 


