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                                                                           T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1-  09.09.2014 Tarih ve 144 Karar numarasıyla Belediyemiz Meclisince kabul edilen 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği 7 nci Maddesinin (2)inci  

Fıkrasındaki “Belediyeden” ibaresi “Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir. 

 

MADDE 2- Aynı yönetmeliğin (7)nci maddesinin (6) ve (21)inci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(6) Cadde. Sokak ve meydanlarda pis su akıtmak, kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde 

sızdırmaz foseptik yapmamak ve pis suları açıkta akıtmak yasaktır”  

 

“(21)Foseptik atıkların taşıyıcılar tarafından Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 

Genel Müdürlüğünce gösterilen yere dökülmesi ve çıkarılan muzahfaratı sokakları kirletecek şekilde 

nakletmek yasaktır. Foseptik atık taşıyıcıların Büyükşehir Belediyemizden işletme belgesi alması 

mecburidir. 

 

MADDE-3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (3)üncü fıkrasının sonuna ”Yıkılan binaların 

arsası üzerinde hiç bir şekilde yıkım artığı moloz bırakılmayacaktır” ifadesi, (7/a) fıkrasının 

ikinci cümlesinde; … Şube Müdürlüğüne ifadesinden sonra gelmek üzere “ve Sit alanında kalan 

alanlarda Koruma, Uygulama ve Denetim(KUDEB) Şube Müdürlüğüne” ifadesi, (9) uncu 

fıkrasında yer alan  …siper kullanmak yasaktır.ifadesinden sonra gelmek üzere “Ayrıca tescilli 

yapılarda ve tarihi,kentsel,arkeolojik sit alanlarında yapılacak uygulamalarda 

Koruma,Uygulama ve Denetim(KUDEB)Şube Müdürlüğünün görüşünün alınması 

gerekmektedir.” İfadesi, (15) inci fıkrasının …hafriyat yapmak, ifadesinden sonra gelmek üzere 

“taşımak(iki ton altı hariç) ve brandasız hafriyat taşımak” ifadesi eklenmiştir.Ayrıca 9 uncu 

maddesinin(8) inci fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. 

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

olmadığı binalarda sızdırmaz fosseptik bulunması zorunludur.Foseptik çukurundan çevreye 

koku ve sızıntı yapılmaması konusunda her türlü önlemin alınması zorunludur.Bu konuda 

Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 

çıkarılan yönetmelik ve yönergelere uyulmak zorundadır.”  

  

MADDE 4- Aynı yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (16) ncı fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıda belirtilen fıkralar eklenmiştir. 

 

“(17) 3194 sayılı İmar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ilgili ilçe Belediyesinden izin 

alınmadan veya yapı ruhsatı alınmadan her türlü inşaata, imalata ve ilave yapıya başlamak yasaktır.”  

 

“(18) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre Büyükşehir 

belediye alan içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, 

açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek 

mecburidir.”  

 

“(19) Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde mülkiyet sınırı dışına taşarak merdiven veya kademeli 

girişler yapmak yasaktır.” 
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“(20) Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl vs. alınamaz ve çekilemez. 

İzin alınmaksızın iskele yapılamaz. İzin belgesi olmayan inşai faaliyetlerde malzemelere el konulur”.  

“(21) Bina üzerine çatı reklamı konulması yasaktır.” 

“(22) Her nerede olursa olsun  Büyükşehir Belediyesinden yer seçim belgesi almaksızın baz 

istasyonu, haberleşme istasyonu kurmak yasaktır.”    

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 14 üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(14) Belediye sınırları içerisinde UKOME’ den izin almadan her türlü Servis (Personel, İşçi, 

Öğrenci, Okul Öncesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Ücretsiz Müşteri Servisleri, Sağlık Kuruluşları, 

Diyaliz Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri, Özel Hastaneler) tarifeli ve tarifesiz, ücretsiz kombine 

yolcu taşımacılığı ile  toplu taşıma vb. faaliyeti yapmak yasaktır. Servis taşımacılığı izni verilen “S” 

plakalı servis işletmecileri, Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinde belirtilen amaçları 

doğrultusunda çalışmaları zorunludur.” 

 

MADDE 6- Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesinin (20) nci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıda belirtilen fıkralar eklenmiştir. 

 

“(21)Toplu taşıma hizmetinde bulunan, Denetimli Özel Halk Araçları ile Kooperatif araçları şoför 

esnafının, çığırtkanlık veya değnekçilik yaparak veya yaptırarak yolcu toplamaya çalışması yasaktır.” 

 

 “(22)Toplu taşıma araçlarının durakta yolcu varken durmaması, gerektiğinden az veya fazla durması 

yasaktır.” 

 

“(23) Elektronik seyahat kartının elektronik kart okuyucu sisteme okutturulmadan çıkar amaçlı yolcu 

taşınması yasaktır.” 

 

“(24) Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler uyarınca şehir içi her türlü  (kara, deniz.göl,nehir vb) toplu 

taşımacılığında ücretsiz seyahat hakkı bulunan;  Gaziler ile Şehit yakınları, Engelliler, 65 yaş ve üzeri 

kişileri vb. ücretsiz seyahat hakkının engellenmesi, sözlü, fiili ya da olumsuz davranışlarda 

bulunulması yasaktır.” 

 

“(25) Karayolları Trafik Kanunu gereği, servis ve toplu taşıma yapan  araçlarda bulundurulması 

zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.” 

 

“(26) Toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerin tescil belgelerinde belirtilenden fazla ayakta yolcu 

alması yasaktır.” 

 

“(27)Toplu taşıma araçlarında yolcuların can güvenliğini tehlikeye sokacak yanıcı, yakıcı ve patlayıcı 

maddeleri yolcuların beraberlerinde araca alması yasaktır.” 

 

“(28)Toplu taşıma hizmetinden faydalanmak isteyen ancak elektronik kart ya da ücret vermeksizin 

seyahat etmesi veya başkasına ait kişiselleştirilmiş elektronik kartı kullanması yasaktır.” 

 

  “(29) Toplu taşıma araçlarının kirli bir şekilde sefere çıkması (aracın iç ve dış temizliğinin ve 

dezenfektenin yapılmaması, koltukların kirli ve yırtık olması, değişmesi gereken koltuk, tutamak vb. 

işlerin yapılmaması yasaktır.” 

“(30)Her çeşit eşyanın taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ya da araçların tamiratı ve ya sevkiyatı 

esnasında kamuya ait alanları gelişi güzel kullanmak, kirlenmesine ve tahribatına neden olmak 

yasaktır.” 
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“(31) Toplu taşıma araçlarında (Denetimli Özel Halk Araçları, Minibüs, Köy Statülü, Kooperatif 

veya Birlik) sefer saatinden önce veya sonra hareket etmek, ara durağa geç yada erken gelmek 

(mücbir haller dışında) yasaktır.” 

 

MADDE 7-Aynı yönetmeliğinin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen 

11/A maddesi eklenmiştir. 
 

“Madde (11/A) -Deniz Hizmetleri İle İlgili Emir Ve Yasaklar” 

“(1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde UKOME'den izin ve/veya ruhsat almadan 

iskele,limanlar ve marinalardan tarifeli veya tarifesiz servis (müşteri ve personel nakli) ve yolcu 

taşıma faaliyeti yapmak yasaktır. Deniz yolu ile yapılan servis ve toplu taşıma araçlarının Büyükşehir 

Belediyesince çıkartılacak ilgili yönetmelikler doğrultusunda çalışmaları zorunludur.” 

“(2) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde belirli hat ve güzergâh üzerinde çalışan ve insan 

nakliyatı yapan bilumum deniz aracı sahip ve kaptanları Büyükşehir Belediyesi tarafından 

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

“(3) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gezi, eğlence ve sportif amaçlı faaliyet gösteren 

Turizm İşletme Belgeli deniz araçlarında yolcu taşımacılığı yapmak yasaktır.” 

“(4) Büyükşehir Belediyesi’nden alınan izin ve/veya ruhsatta belirtilen yolcu taşıma kapasitesinden 

fazla yolcu taşımak yasaktır.” 

“(5) Büyükşehir Belediyesi’nden alınan izin ve/veya ruhsatla çalışan deniz yolu yolcu taşıma 

araçlarının İlgili Esnaf Odaları, Ticaret Odaları veya Büyükşehir Belediyesince tespit edilmiş, 

UKOME tarafından onaylanmış sefer ve ücret tarifeleri dışında çalışması yasaktır.” 

“(6) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde, deniz yolu toplu taşıma araçlarının, UKOME tarafından 

kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması ve bağlama yapması 

yasaktır. 

“(7) UKOME tarafından belirlenen Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde güzergâh izni verilen her 

türlü araçların (deniz, göl ve iç sularda çalışan deniz araçları dâhil) verilen güzergâhlarda çalışması 

mecburi olup, güzergâh dışına çıkılması yasaktır.” 

 

“(8) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan kıyı tesislerinde (Liman, iskele, marina, 

yanaşma yeri) içinde yolcu ve müşteri sağlamak amacı ile çığırtkan, değnekçi, simsar vs. amacıyla ve 

Kıyı Tesisi İdare Amirliğinin belirlediği sayı haricinde personel çalıştırmak yasaktır.” 

 

“(9) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan çekek yeri, tersane ve tekne imal yerlerine 

izin almadan tekne çekmek, bakım ve onarım yapmak yasaktır.” 

 

“(10) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan liman, iskele, yanaşma yerleri ve tonoz 

alanlarına büyükşehir belediyesinden izin alınmadan veya sözleşme yapmadan tekne bağlamak 

yasaktır.” 

“(11) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan liman, iskele ve yanaşma yerlerine 

yönetmelikle belirlenen tekne tiplerinden farklı bir tekne bağlamak yasaktır.” 
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“(12) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan kıyı tesislerinde (Liman, iskele, marina, 

yanaşma yeri) içinde Büyükşehir Belediyesinden izin almadan denize her türlü tonoz atılması, levha 

asılması, izinsiz her türlü iskele yapılması yasaktır.” 

“(13) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan kıyı tesislerinde (Liman, iskele, marina, 

yanaşma yeri) içinde yolcu ve müşteri sağlamak, bilet satışı ve tanıtım yapılması amacıyla 

Büyükşehir Belediyesi Kıyı tesisi amirliğinin belirlediği yerler dışında her türlü satış ünitesi, stant 

kurmak yasaktır.”              

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin (15) inci fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıda belirtilen fıkralar eklenmiştir.  

“(16) Terminaller içinde veya dışında yetki belgesi ve ruhsatı olmayan hiçbir yazıhane faaliyet 

gösterip bilet kesemez. Ayrıca yazıhanelerin sözleşmesini yapmadığı ve tabelasını asmadığı diğer bir 

firma için yolcu temin edip bilet kesmesi yasaktır.” 

 

“(17) Terminal içinde tahsis edilen alanlar dışında yolcu indirilmesi yasaktır. Otobüsler, servisler, 

taksiler ve diğer araçlar yolcularını yalnızca kendilerine tahsis edilen alanda indirip bindirebilirler.” 

 

“(18)Yazıhane sahipleri kendilerine ait yazıhanelerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın yönetmelik hükümlerine uygun olmayan firma veya kişilere herhangi bir hak tahsis 

edemez ve yazıhanelerini kullandıramazlar.” 

 

“(19)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınmış fiyat listelerinin haricinde, fiyat 

listesi asılması yasaktır.” 

 

“(20)Terminallerde bulunan işyerlerine izinsiz ilan, reklam vb. amaçlarla yazı, resim, afiş vd. asmak 

yasaktır.” 

 

“(21)Sözleşmesi olmayan, sözleşme süresi bitmiş veya fesih edilmiş firmaların tabelalarının asılması 

yasaktır.” 

 

“(22)Sezonluk veya geçici olarak taşımacılık yapan firmaların, sefer yapmadıkları dönemlerde 

tabelalarının asılması yasaktır.” 

 

“(23)Tüm tabelalar Muğla Büyükşehir Belediyesinin belirlediği ölçülerde olacaktır. Kirli, paslı veya 

kötü görünümlü olması yasaktır.” 

 

“(24)Terminallerde faaliyet gösteren tüm müstecirlerin personellerine ait kimlik bilgileri Terminaller 

Şube Müdürlüğünde muhafaza edilecek, işten ayrılan personel Terminaller Şube Müdürlüğü’ne yazılı 

olarak bildirilecek ve işe yeni alınacak personelin kimlik bilgileri, işe başlama tarihinden önce 

Terminaller Şube Müdürlüğü’ne ibraz edilecektir.” 

“(25)Belediyenin yetkili organlarından izin belgesi almış taksiler, sadece kendilerine tahsis edilen 

alanda faaliyet gösterebilirler. Taksi sayısı, tahsis edilen alan için belirlenmiş sayıdan fazla olamaz.”  

 

“(26)Kooperatifler veya firmalar sadece kendilerine tahsis edilmiş peronları kullanabilirler. Peron 

tahsis yetkisi Terminaller Şube Müdürlüğü’ne aittir. İzinsiz peron kullanımı yasaktır.” 

  

“(27)İlk kalkış yeri olarak kullanılan Terminallerde 30 (otuz) dakika, transit olarak kullanılan 

Terminallerde 15(onbeş) dakikadan fazla peron kullanmak yasaktır.” 

 

“(28)Terminal içinde araç temizliği yapılması, çöp ve atıkların gelişi güzel yerlere bırakılması 

yasaktır.” 
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“(29)Terminal müstecirlerinin ticari faaliyeti olmasa dahi kendi faaliyet alanları dışında faaliyet 

göstermeleri yasaktır.” 

 

“(30)Terminal Müstecirlerinin ve araç sahiplerinin Muğla Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya 

yönelik yapacağı değişikliklere ve alacağı yeni kararlara uyması zorunludur.” 

 

 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğini 16 ıncı maddesi (10) ncu fıkrasından sonra gelmek üzere 

aşağıda belirtilen fıkralar eklenmiştir. 

“(11) İşyerlerinde, işyeri tahsis sahibi veya yetkilendirdiği personel işyerinde bulunmadan mal 

işlenmesi (tasnifleme, ambalajlama vs.) yasaktır. İşyeri tahsis sahipleri tarafından yetkilendirilen 

personel sigortalı çalışan olacak ve hal yönetiminden kimlik kartı alması zorunludur.”  

“(12)Toptancı hallerine mal satmak amacıyla gelen üreticiler, yetkili personel tarafından 

sorulduğunda üretici olduklarına dair gerekli belgeleri ibraz etmek zorundadır. Üretici olduğuna dair 

belge ibraz edemeyenlerin toptancı hallerinde mal satması yasaktır.” 

“(13)Sınırları hal yönetimi tarafından belirlenen üretici mal teşhir alanı dışında üreticilerin satış 

amacıyla mal teşhir etmesi yasaktır.” 

“(14) Üreticilerin mallarını satışa arz ettikleri alanda, üretici ve hal içerisinde işyeri tahsis sahibi 

olanlar dışında, hal içerisinde üreticiden doğrudan mal alma yetkisi olmayan kişilerin (Pazarcı, 

Marketçi, Hal Dışı Meslek Mensubu vb. ) bulunması yasaktır.” 

“(15)Belediye gelir tarifesinde belirtilen hal giriş-çıkış ücreti, kantar ücreti vs. ücretleri ödemeden 

halden çıkmak yasaktır.” 

“(16)Hal içerisine giren bütün araçlar trafik akışına, trafiği düzenleyici levhalara ve görevli 

personelin trafiği düzenleyici ikazlarına uymamak yasaktır.” 

MADDE 10- Bu yönetmelik  Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra Belediye 

Web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE:11- Bu yönetmelik hükümlerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.  

 

Yukarıda metni yazılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; meclise geldiği şekliyle aynen 

kabulüne meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.   

 

 

 

 

 


