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T.C. 

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, 

belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından 

beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, pazar yerlerinin nizam ve intizamı, belde 

halkının; yaşam kalitesinin artırılması, imar, trafik, vb. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları 

ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata 

uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye 

verdiği yetki çerçevesinde; belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve 

uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Menteşe Belediye sınırları içerisindeki tüm belde halkını, 

belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin 

ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel 

kişiler ile kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar. 

Hukuki Dayanak 

  MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi, 

15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 

Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi 

ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 

düzenlenmiştir.  

(2) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi ve 

51 inci maddesine dayanılarak;  

 

a) 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun, 

b) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

c) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 

Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun  

ç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,  

d) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 

e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

f) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 

g) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 

ğ) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 

h) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelik, 

ı) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

i) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik, 

j) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 

k) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 
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l) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili Tüzük ve Yönetmelik,  

m) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,  

n) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

o) 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun, 

ö) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 

p) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

r) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri, 

s) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 

ş) 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik, 

t) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

u) Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik, 

ü) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik, 

v) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 

y) Fiyat Etiketi Yönetmeliği, 

z) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Belediyelere 

görev yüklenen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen aşağıdaki terimlerden,  

a) Belediye    : Menteşe Belediyesini  

b) Başkanlık    : Menteşe Belediye Başkanlığını  

c) Belediye Encümeni  : Menteşe Belediye Encümenini, 

d) Belediye Zabıtası   : Menteşe Belediye Zabıtasını;  

ifade eder. 

Genel Kurallar 

MADDE 5- (1) Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada; 

a) Yanlış bilgi vermek ve  asılsız bildirimde  bulunmak,  

b) Görevlerini engelleyecek  biçimde  zorluk çıkarmak, 

c) Kalabalık yapmak  suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak, karşı koyarak zorluk 

çıkarmak, küfür ve hakaret etmek , (Bu tür hal ve hareketlerde bulunanlar Kamu görevlilerine 

ve kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.) 

d) Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibinin, sorumlusunun veya 

çalışanının işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, pazar ruhsatı vb. istenilen belgeleri 

görevli memura göstermemek yasaktır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

EMİR VE YASAKLAR 

 

MADDE 6- Huzur, Esenlik ve Nizamla İlgili Emir ve Yasaklar 

(1) Kamuya açık alanlarda; izinsiz çalgıcılık yapmak, şarkı söylenmek ve gösteri 

yapmak, 
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(2) Kamu alanlarında bulunan ağaçlardaki ürünleri toplamak, 

 

(3) Kaldırım, yolar, kamuya ait alanlar ve ortak kullanım alanlarını (meydan, bulvar, 

cadde vb.) kirletilmek, işgal etmek ve bu alanlarda bulunan malzemelere zarar vermek, 

 

(4) Bina, apartman ve işyerlerinden; cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlar ile 

komşu parsellere izinsiz baca ve havalandırma tertibatı çıkartmak , (Ev ve işyerlerinde soba ve 

baca giderleri binanın çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır.) 

 

(5) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan; park ve bahçelerde bank 

(oturma yerleri) vb. oturma maksadı dışında kullanmak ve Belediyemiz tarafından belirli 

yerlere konulan bankların yerlerini değiştirmek, 

 

(6) İzinsiz olarak; cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlara masa sandalye vb. 

koymak,  

 

(7) Yol kenarında ve umumi çeşme yanlarında; halı, kilim, araç yıkamak ve temizlemek, 

 

(8) Geçici olarak kullanım dışı bırakılan kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların 

parçalarını cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlarda ve boş arsalarda gelişi güzel park 

etmek/depolamak, 

 

(9) Belediyeden izin almaksızın;  

a) Kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak,  

b) Kaldırım, tretuvar, kilit taşı, asfalt vb. malzemeleri sökmek, kırmak, tahrip etmek, 

c) Kaplama yapmak ve yol kotunu bozmak, 

 

(10) İzinli olarak yapılan kazılarda;  

a) Kurum kuruluşlar/kişiler ile yapılan sözleşmeye uymamak, 

b) Kazı çalışması yapan gerçek ve tüzel kişilikler tarafından; kaza ve tehlikeleri önlemek 

için gece/gündüz ışıklı, parlayan, uyarıcı işaret levhaları koymamak ve yetersiz/eksik güvenlik 

tedbirleri almak,  

c) Kazı esnasında ve sonrasında tozlanmayı önleyici sulama yapmamak, yol ve 

kaldırımların kirlenmesine yol açan çamur, toz, toprak vb. kalıntıları temizlememek, 

 

(11) Cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlar ve kaldırımlar üzerinde; odun kırma ve 

kesme işlemi, beton/ sıva harcı yapmak ve geçişleri engelleyici malzeme koymak, 

 

(12) Belediye tarafından çalışma yapılacağı ilanen duyurulan gerekli ikaz ve uyarı 

levhaları bırakılan alanlara araç vb. park etmek, 

 

(13) İzinsiz olarak yükleme, taşıma ve boşaltma yapmak, halkı rahatsız etmek, cadde ve 

sokakları trafiğe kapatmak, yükleme, taşıma ve boşaltma işlemi bittikten sonra etrafı kirli 

bırakmak, 

 

(14) Özel mülkiyet ve kamu alanlarında; Çevreyi rahatsız edecek şekilde ateş yakmak, 

toz çıkarmak, mangal yakmak, yemek, yufka vb. yapmak,  

 

(15)  Duvarlara, cadde, meydan, sokak gibi kamusal alanlara, panolara, direklere, 

parklara vb. alanlara yazı yazmak, pislemek, tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarında, 
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meydanlarda tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan hareketlerde 

bulunmak, 

 

(16) İzin alınmadan açık ve kapalı alanlarda; düğün, eğlence, yemek, mevlit vb. 

etkinlikler düzenlemek, 

 

(17)  İzinli olarak yapılan etkinliklerde alanı temiz bırakmamak, çöp ve atıkları alanda 

bırakmak, 

 

(18) Konut bölgelerindeki işyerlerinde;  

a) Soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek 

şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak, 

b) Diğer kat maliklerini rahatsız edici gürültü oluşturmak,  

c) Bu cihazlardan akan suları konut ve işyeri ayrımı yapmaksızın tüm yerleşim 

alanlarında giderlere bağlatmamak, 

 

(19) Belediyenin izni olmadan; 

a) Herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant kurmak, bilgi broşürü 

ve el ilanı dağıtmak, 

b) İzinli olsa bile her türlü afiş, el ilanı vb. tanıtım amaçlı broşürleri; sokak, cadde, 

meydan, apartman içlerine atmak, çevreyi kirletmek, 

c) Belediyece tespit edilen yerler dışında ilan ve reklam asmak ve yapıştırmak, 

 

20) Belediye sınırları içerisinde “Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım 

Yönetmeliği” hükümlerine aykırı olarak reklâm tanıtım unsuru koymak, 

 

 (21) Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarından sınır tespiti aplikasyon 

yaptırmadan parsel etrafına tel çit, duvar vb. yapmak, 

 

(22) Belediyemizden izin almadan kavun, karpuz vb. sergileri kurmak, izin belgesinde 

belirtilen mal ve gösterilen yer haricinde satış yapmak, 

 

(23) Kalorifer ile ısınması yapılan resmi kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, vb. 

tüm yerlerde; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt kullanmamak ve yakma işlemi ilgili 

mercilerin alacağı kararlar doğrultusunda ehliyetli kişilerce yapılmaması, 

 

(24) İzinsiz olarak kampanyalı satış yapmak, 
 

(25) Kadastro veya imar yolları üzerine geçişi engelleyici duvar, tel çit ve fiziki engel 

oluşturmak, 

 

(26) Yeni düzenlenen ve kaplama yapılan yollarda çalışma esnasında; yol yenileme 

sahasına girmek, uyarı ikaz levhalarına uymayarak yolun ve kaplamanın bozulmasına sebebiyet 

vermek,   

 

(27) İzinsiz olarak cadde, sokak, meydan ve mahalle aralarında hurda toplamak,  

 

(28) Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alan hurdacılık faaliyet konulu 

işletmeler toplanan hurdaları ruhsatta belirtilen alan dışında gelişi güzel depolamak, 
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(29) Site ve apartman önlerindeki kamusal alanlara çizgi çizerek duba montajı vb. 

malzemelerle özel park alanı oluşturmak ve “SİTE SAKİNLERİNE AİTTİR” levhası koymak, 

 

(30) Belediyemiz sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. 
 

MADDE 7- Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Parklar, yeşil alanlar, cadde, sokak ve umuma açık alanlarda; 

  a) Malzemelere zarar vermek ve araç, motor vb. park etmek, 

b) Kabuklu yiyecek yemek, içki içmek ve çevre kirliliği oluşturmak, 

c) Her ne sebeple olursa olsun malzeme depolamak amacıyla; sabit ve geçici yapılar 

koymak, kömürlük, baraka, garaj, köpek kulübesi, tavuk kümesi vb. yapılar yapmak,  

d) Masa, sandalye vb. koymak, piknik yapmak, ateş yakmak ve yeşil alanlara zarar 

vermek,  

e) Dikilen bitkileri sökmek ve zarar vermek, 

 

(2) Cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlarda, şahıs mülkiyetlerinde ve konut 

alanlarındaki boş alanlara; 

a) Malzeme koymak, depolama yapmak ve görüntü kirliliği oluşturmak,  

b) Boş arsalarda kendiliğinden oluşan otları temizlememek, 

c) Süs ve park havuzlarına girmek, umuma mahsus çeşme ve havuz suları ile araç, halı, 

kilim vb. yıkamak, 

 

(3) Arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç çukuru, su kuyusu, fosseptik çukuru, vb. 

çukurların üstünü açık bulundurmak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak, 

 

(4) İnşaat malzemelerinin; inşaat alanı dışına konulması ve depolanması, yaya ve araç 

yolu üzerine inşaat malzemesi, inşaat atığı ve gelip geçişi engelleyen her türlü malzeme koymak 

ve inşaat alanlarında inşaat atıklarını yakmak, 

 

(5) Yollar ve kaldırımlara izinsiz sabit veya seyyar rampa yaparak özel giriş yapmak, 

 

(6) Paletli iş makinalarının cadde ve sokaklarda yürütülerek yol kaplamalarının 

bozulmasına sebebiyet vermek, lastikli iş makinalarının; cadde ve sokaklarda seyir etmeden 

önce çamur, toprak vb. malzemelerin temizliğini yapmadan yola çıkmak, 

 

(7) Her türlü inşaat artıklarının (taş, tuğla, molozlar, çimento, kireç, kereste, demir 

malzeme vb.) çevreye ve boş alanlara atılması ve enkaz döküm alanı dışına bırakmak, 

 

(8) Çöp toplama alanında bulunan çöpleri karıştırmak, etrafa dağıtmak ve geri dönüşüm 

atıklarını yetkisiz toplamak,  

 

(9) Konutlar ve işyerlerinde; kırık, kapaksız ve koku ile atıkların pis sularının sızması 

önleyen sağlam ve kapaklı çöp bidonu kullanmamak, 

 

(10) Kullanılmış sıvı atık yağlar ayrı ve korunaklı kaplarda toplanılarak yetkili 

firmalara/ atık yağ toplama alanlarına dökülecektir. Evsel atık toplama alanlarına, açık alanlara, 

kanal vb. yerlere dökmek, 
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(11) Fırın, pide fırını, hamam, lokanta vb. işyerlerinin; bacalarından duman, is, kurum 

vb. hava kirletici şeylerin çıkmasına sebebiyet vermek, filtre takmamak, halkı rahatsız etmek, 

bacaların bakım ve temizliğini mevzuatta belirtilen zaman aralıklarında yapmamak, 

 

(12) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak , (Cam 

bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve 

diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi.) 

 

(13) Belediyece konulmuş; 

a) Her nevi sokak levhaları ile uyarı ve ikaz tabelalarını, kapı numaralarını, durak 

tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını, duba, delinatör, aydınlatma direği, sabit ve 

hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, tahrip etmek ve yerlerini değiştirmek,  

            b) Afiş, ilan vb. duyuru materyallerini yırtmak ve tahrip etmek, 

 

(14) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak şekilde 

malzemeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz kanal veya kanal 

bağlantısı yapmak, 

 

(15) Kişi, kurum, işyeri ve konutların;  

a) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan atıkları,  

b) Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız 

edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri, vb. atıkları ile sanayi atıkları,  

c) Her türlü inşaat, hafriyat, toprak, taş, tuğla, moloz, kereste, odun, demir malzeme ve 

atıkları,  

d) İmalathane ve fabrika atıkları/artıklarını,  

e) Tamir edilen yol atıkları/artıkları, çamur ve molozlarını,  

f) Budanan, kesilen ve kırılan ağaç dallarını, 

g) Park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıklarını,  

h) Kalorifer cürufları, vb. atıklarını;  kendi imkânları ile temizleyip toplamamak ve 

belediyeye ait çöp düzenli depolama sahalarına taşımamak ve bu atıkları çöp konteynırlarının 

içine atmak, 

 

(16) İşyerlerine ait ürünlerin muhafazasında kullanılan, mukavva, karton, strafor, naylon vb. 

ambalaj malzemelerini özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına atmamak, dükkân önünde 

biriktirmek, etrafa saçmak ve dağıtmak, 
 

(17) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, hazır beton ve talaş vb. malzemeler taşıyan 

kamyonlardan;  

a) Cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine imkân vermek, yükün etrafa savrulmasına 

ve uçmasına engel olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,  

b) Hazır beton taşıyan araçların, hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını boş arsa, dere 

yatağı, orman alanı vb. yerlere boşaltmak,  

c) Hazır beton taşıyan araçlarda, yollara beton dökülmesini engelleyecek şekilde tedbir 

almamak, 

d) Hazır beton taşıyan araçların, haznelerini boşalttıktan sonra cadde, sokak, meydan ve 

yerleşim birimleri arasında araçlarını temizleyip yıkamak, 

 

(18) Konutların kendi kullanım alanlarında bulunan ağaçların; kaldırım ve yollara 

uzayan dallarını budamasını yapmamak, budama sonucu oluşan atıkları çöp toplama alanlarına 

atmak, 
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(19) Binalardan ve işyerlerinden; 

a) Dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik, banyo, mutfak, balkon 

suyu, diğer sular ve her türlü sanayinin sebebiyet verdiği, akıntı ve sızıntılara karşı tedbir 

almamak,  

b) Fosseptik kuyularını çektirmemek, yağmur,  kirli su ve kanalizasyon gider borularını, 

varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak, temizlik esnasında, inşaat yapımında ve her 

türlü tadilat ve tamiratlarda oluşan çamurlu kirli ve boyalı suları kaldırım ve yollara akıtmak ve 

çevreyi kirliliğine sebebiyet vermek,  

c) Altyapı kanalizasyonu olmayan yerlerde bina veya meskenlerin bodrumlarında 

biriken pis suları, kova veya düzenek kurmak suretiyle (dalgıç pompa vb.) rastgele dışarı 

akıtmak, etrafı ıslatmak, kirletmek, 

 

(20) Ev, işyeri, gıda deposu vb. yerlerde oluşan kâğıt, karton, metal, plastik vb. ambalaj 

atıklarını Belediyenin toplama sistemine vermemek, yasaktır. 

 

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

 

(1) Şehir içinde; 

a) Büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, ağıl ve ahır yapmak, şehir içinde bulunan ev 

ve apartmanların bahçelerinde veya farklı yerlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde kümes 

hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak,  

 

b) Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının katı ve sıvı atıklarını açıkta bırakmak, 

 

c) Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının beslenen alanlarda sinek, haşere vb. 

oluşumuna sebebiyet verecek gerekli tedbirleri almamak , (Toz kireç, ilaçlama vb.) 

 

(2) Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış kedi, köpek ve süs hayvanı 

bulundurmak, evcil hayvanlardan kaynaklı gürültü ve çevre kirliği oluşturmak, 

 

(3) Evcil ve süs hayvanları ile kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara başıboş 

bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak ve bu hayvanların 

umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal vermek, 

 

(4) a) Köpeklerin sahipleri tarafından Belediyeye tescilini yaptırmamak ve marka 

almamak, 

b) Cadde, sokak, meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde markasız, 

ağızlıksız ve tasması sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek , (Tasma, kayış veya 

zincirin köpeğin gelip geçenlerin ulaşamayacağı biçimde kısa olması zorunludur.) 

c) Sahipli ve Belediyeye kayıtlı bulunan köpeklere Veteriner Müdürlüğü veya Muğla 

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğünce kuduza karşı koruyucu aşı 

yaptırılmaması, burunluk takılmaması ve gerekli diğer aşılarını yaptırmamak, 

d) Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek 

şekilde kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak, 

e)Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısını sahibi tarafından bir torba 

içine toplanarak çöp kutusuna atmamak, 
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(5) Büyük ve küçük her türlü hayvan leşlerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, 

umuma mahsus yerlere atmak veya izinsiz gömmek,  

 

(6) Hayvan pazarı dışında hayvan satışı yapmak, Hayvan pazarına küpesiz hayvan 

sokmak ve satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek, 

 

(7) Mezbaha harici hayvan kesmek, yasaktır. (Mezbaha damgası olmayan ve 

durumlarından şüphe edilen etler, müsadere edilir. Sakıncalı olanlar Belediye Veteriner 

Hekiminin kontrolünde İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ile beraber imha edilir. İlçe dışından 

gelen etlere ait gerekli rapor ve belgelerin ibrazı zorunludur aksi halde yasal mevzuata göre 

işlem yapılır.)  
 

 MADDE 9- Yapı İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) İlgi kurumlardan yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılara 

(Ruhsatsız  [kaçak]  yapılara) ve İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğünden izin alınmadan her türlü 

alana hazır beton sevki ve dökümü yapmak, (Beton firması tarafından istekte bulunan gerçek ve 

tüzel kişilerden, yapı ruhsatı ve yapı tadilat ruhsatı izin belgeleri istenecektir.) 

 

(2) Belediye sınırları içerisinde “Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım 

Yönetmeliği” hükümlerine aykırı pergole ve güneşlik yapmak, 

 

(3) Terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi bulunan, can ve mal 

güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan binaların, sahipleri tarafından 

onarılmaması ya da yıkılmaması,  yıkılma tehlikesi bulunan ve çevre açısından tehlike unsuru 

taşıyan bina ve yapılarda gerekli güvenlik önlemlerini almamak , (Sit kapsamına giren binalar 

hariç) 

 

(4)  Her ne surette olursa olsun;  

a) Belediyeden izin alınmadan yıkım yapmak,  

b) İzinli yıkımlarda çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyici 

(sulama) vb. gerekli tedbirler alınmadan yıkım yapmak, 

 

(5) Binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işlerin; 

a) Binalarda oturanların müsait durumlarını dikkate almadan huzur ve sükûnunu 

bozacak şekilde yapmak,  

b) Gün ağarmadan önce ve hava karardıktan sonra sessizliği bozacak şekilde tamirat, 

tadilat gibi gürültülü işler yapmak,  

c) Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 

10.00’dan önce ve akşam gün batımından sonra yapmak, 

d) Tadilat ve onarım yapan gerçek ve tüzel kişilikler tarafından; kaza ve tehlikeleri 

önlemek için inşaatlarının etrafına gece ve gündüz ışıklı/parlayan uyarıcı işaret levhaları 

koymamak,  

e) Tahta, perde vb. malzemelerle kapatıp tehlikelere karşı emniyet tedbirlerini almamak, 

sıva ve mantolama çalışmalarında file kullanmayarak komşu yapı ve arsaları kirletmek ve her 

türlü güvenlik tedbirlerini almamak,  

f) İnşaat tamir ve yıkım işlemi sırasında; yollardaki ağaçlara, çiçek, bitkiler ile uyarıcı 

yön levhalarına, sokak levhalarına ve yeraltı/yerüstü nakil hatlarına, kaldırım ve yollara zarar 

vermek, 
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(6) İnşaatlara mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın 

fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere en az 50x100 cm ebadında küçük levha 

asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak, yasaktır. 

 

 MADDE 10- Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 (1) Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacaların her yıl temizlenmesi ve yangına karşı 

gerekli tedbirlerin alınmaması, 

 

 (2) Yerleşim alanlarında; kâğıt, ot, çöp vb. şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak, 

 

(3) Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği ve İtfaiye Daire Başkanlığının 

belirlediği şartlar çerçevesinde; Belediye sınır alanları içerisinde iş hanları, pasajlar ve iş 

yerlerinde çıkabilecek yangınları önlemek ve söndürmek için muayeneleri yapılmış, kullanıma 

hazır halde yeterli sayı ve nitelikte yangın söndürme cihazı bulundurmamak, 

 

 (4) Yangın muslukları bulunan yerlerde; yangın musluklarına zarar vermek, üstlerini 

kapatmak, bu musluklardan ve Belediye araçlarının su aldığı depolardan su almayı 

engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, araç park etmek ve musluklardan amacı dışında su 

almak, 

 

 (5) Kâğıt 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 

bulundurmak, 

 

 (6) Belediyece belirlenen alanlar dışında; LPG tüplerinin depo edilmesi, yasaktır. 

 

 MADDE 11- Pazar Yerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun 

herhangi bir eşya ile sergi tezgâhı bırakmak ve sergi açmak , (Bırakılan sergi ve eşyalar 

Belediyece kaldırılır ve nakliye kaldırma ücreti tahakkuk ettirilir.) 

 

(2) Pazar esnafının iştigal konusu dışında faaliyette bulunması, 

 

(3) Pazar yerlerinde; yangın çıkmasına neden olacak veya can güvenliğini tehlikeye 

düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, 

 

(4) Pazar alanına; evcil hayvan getirmek ve gezdirmek, 

 

(5) Pazarın bitimine müteakip; pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri 

poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak, 

 

(6) Pazar alanında ateş yakmak, 

 

 (7) Belediyenin belirlediği yer ve zaman dışında pazar kurmak, 

 

(8) Pazar yerlerinde; kendisine tahsis edilen yeri taşarak yer ihlali yapmak, başka bir 

yere izinsiz sergi açmak, izin verilen şekil dışında sergi açarak diğer esnafların görünümünü 

engellemek, 
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(9) Pazarcıların; kendilerine tahsis edilen yerlerini başkasına kiraya vermesi veya 

satması , (Bu gibi hallerde ceza verilmesinin yanı sıra kendisine tahsis edilen yer iptal edilir.) 

 

(10) Pazar yerlerinde; tezgâh sahibi olan pazarcı esnafların belediyece onaylanmış 

pazarcı kimlik belgesini almaları zorunludur. Belediyemizce verilen pazarcı kimlik belgesini 

pazar devam ettiği sürece  yakalarına takmamak, 

 

(11) Her ne suretle olursa olsun; pazarın nizam ve intizamını bozacak hal ve 

hareketlerde bulunmak, hileli satış yapmak, 

 

(12) Pazar yerlerinde; görevli memurlara görevlerinin ifası ile ilgili zorluk çıkartmak, 

 

(13) Belirlenen saatler dışında; pazar içerisine motorlu veya motorsuz araçlarla (engelli 

vatandaşların özel durumlarından dolayı kullandıkları araçlar hariç) girmek, park etmek ve 

araç üzerinde satış yapmak, 

 

(14) Pazar yerlerinde; soyulmadan, yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda 

maddelerinin açıkta ambalajsız şekilde satışa sunulması ve süt ürünlerinin (yoğurt, süt, yağ,  

vb.) açıkta satışa sunmak, 

 

(15) Pazar yerlerinde; canlı kanatlı hayvan satışı yapmak, 

 

(16) Pazarcı esnafının; satış için kullandığı teraziler Ölçüler Kanununa göre 

damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. Bozuk, kırık ve ayarı bozuk TSE dışı teraziler 

kullanmak, 

 

(17) Üretici pazarında;  

a) Kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar, üretici olduklarına dair Ziraat 

Odasından almış oldukları üretici belgesini ibraz etmemek, 

b) Üretici pazarında; kendi yetiştirdiği sebze ve meyve haricinde manav, toptancı 

hallerinden ve toptan ticaret yapan kişilerden alınan malların satışı yapmak,  

c) El sanatları ürünlerinin satışı için Belediyemizce yer tahsisi yapılan alanlarda, 

fabrikasyon ürünlerinin satışını yapmak, 

 

(18) Pazarcı esnafı; pazaryerini ve tezgâh yerini temiz tutacaktır. Tezgâhından çıkan yaş 

kuru ve her türlü çöp atıklarını poşetler içerisinde Belediyemizce gösterilen yerlere koymamak, 

tezgâh yerini ve etrafını temizlemeden pazar yerini terk etmek, 

 

(19) Pazar yerinde pazarcı esnafının kullandığı terazilerini müşterilerin göreceği yere 

koymamak, 

 

(20) Belediye Meclisince belirlenen pazar yeri işgaliye vb. ücretlerini ödememek veya 

ödemekte zorluk çıkarmak, 

 

(21) Pazar yerinde seyyar olarak açıkta yiyecek ve içecek ile işporta satışı yapmak , (Bu 

gibi satış yapan seyyar satıcılar hakkında Belediye Kanununu 15/m bendindeki kurallar geçerli 

olup satanlar hakkında ilgili maddeye göre işlem yapılır.) 
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(22) Pazarcıların sattıkları mallarla ilgili olarak üretici belgesi, fatura vb. belgelerin 

bulundurması ve belediye görevlilerince istenildiğinde ibraz etmemek ve satışa sunduğu mallar 

üzerine fiyat etiketi koymamak, 

 

(23) Kapalı pazar alanlarında taşıyıcı direk veya yapı elemanlarına çadır ipi bağlamak, 

 

(24) Fırtına ve rüzgârlı havalarda pazar alanında çadır kurmak , (Şemsiye,  çadır ve 

gölgeliklerin kurulması, sökülmesi ve güvenliğinden kullanan pazarcı sorumludur.) 

 

(25) Pazar alanlarında müşteri çekmek, kazanç elde etmek amacıyla; çığırtkanlık, 

değnekçilik yapmak, yüksek sesle satış yapmak, yasaktır. 

  

MADDE 12- Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Şehir içi yollarda; trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan 

kararlara riayet etmemek, 

 

(2) Kargo firmaları, LPG, su ticareti, gıda dağıtımı yapan işletmeler ve şahıs/tüzel 

kişiliklere ait; kamyon, traktör, otobüs, iş makinası vb. türdeki araçlar ile vidanjörlerin; cadde, 

meydan, sokak vb. kamusal alanlara ve boş arsalara park etmek,  

 

(3) Park, bahçe ve yeşil alanlara, mezarlık içerisine, yaya yollarına, bisiklet park 

yerlerine, trafiğe kapalı cadde ve sokaklara, yük indirme/bindirme alanlarına; 

motorlu/motorsuz her türlü araç ile girmek ve park etmek , ( Engelli araçları hariç)  

 

(4) Yük indirme/bindirme alanı olarak belirlenen yerlerde; indirme/bindirme araçlarının 

UKOME tarafından belirlenen süreler haricinde duraklamak, 

 

(5) Çöp konteynırları, çöp kutuları, kül tankları ve geri kazanım sepetleri vb. ekipmanın 

boşaltılmasını engelleyecek şekilde araç park etmek, 

 

(6) Belirlenen saatler dışında, UKOME tarafından tespit edilen bölgelere ağır vasıtalarla 

girmek, 

 

(7) Engelli vatandaşlar için ayrılan park yerlerine araç park etmek,  

 

(8) Engelli vatandaşların, kendileri için ayrılan alanlarda UKOME tarafından belirlenen 

park süreleri dışında araç park etmek, 

 

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

üzerine ve yol kavşaklarına araç park etmek, 

(10) Cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlara; satılık ve kiralık ibaresi yazılı araç 

koymak,       

(11) Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik 

yapmak, 

(12) UKOME tarafından trafik düzeni ile ilgili alınan kararlara aykırı davranmak, yasaktır. 
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MADDE 13- Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar 

(1) Gıda maddelerini (ambalajlı/ambalajsız); 

a) Atık maddeler ile yan yana bulundurmak, sergilemek ve satışa sunmak,  

b) Gıda maddelerini dışardan etkilenmeyecek, koku salmayacak şekilde ambalajlı 

olarak satışa sunmamak, 

c) Gıda maddelerinin bozulmayacak şekilde sıcak/ soğuk tertibatlar içerisinde muhafaza 

etmemek,  

d) Güneş ışığı altında ve nemli ortamlarda muhafaza etmek ve satışını yapmak, 

(2) Ambalajlı her türlü gıda maddesi üzerinde yazılı miktardan eksik olarak satışa 

sunmak, ambalajlı gıda ürünlerini bölerek TSE standartlarına uygun ambalaj ve koruyucu 

paketlerde satmamak, (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı 

adresi ve etiketi bulunmayan) , 

(3) Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerini; Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde 

damgalattırmamak , (Damgasız ve hileli tartı kullanan ilgililer cezalandırılır ve tartı aletleri 

müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır.). 

 

(4) Her türlü gıda üretimi yapılan işyerlerinde; iş kıyafeti, maske eldiven, bone, 

koruyucu malzeme vb. kullanmamak, 

 

(5) Seyyar olarak ekmek ve unlu mamuller satışı ile üretim yeri ve menşei belli olmayan 

ekmek satmak, 

 

(6) Cadde, sokak ve pazar yerlerinde her türlü un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, 

et ve et ürünleri gibi gıda üretim izin belgesi bulunmayan gıda maddelerini açıkta bulundurmak, 

satmak, uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak, 

 

(7) İşyerlerinin ve imalathanelerinin mutfaklarının umumi durumunun pis olması, 

işyerlerinde ve imalathanelerde sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması, işyerlerinde 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 bulundurmamak, 

 

(8) Veteriner Hekim kontrolünden geçmeden balık ve diğer su ürünlerini satmak, 

yasaktır. 

 

MADDE 14- Mezarlıklar İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

(1) Mezarlıklarda; çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, 

kesmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut 

yollar haricinde gezinmek, her ne suretle olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal 

edecek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak, mezarlıklara zarar 

vermek, 

 

(2) Mezarlıklarda; Belediyeden izin almaksızın mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamir 

yapmak, boş alanları çevirmek ve mezar yeri ayırmak, 
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(3) Mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan; vatandaşların dini duygularını istismar 

ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran’ı Kerim okumak, 

 

(4) Mezarlıklar içinde; her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan 

otlatmak, 

 

(5) Mezarlıklara her türlü ağaç dikmek, (Çiçek, gül vb. süs bitkisi hariç) 

 

(6) Mezarlılarda sonrasında kuruyarak yangın çıkmasına ve çevre kirliliğine yol açacak 

mersin vb. satmak, 

(7) Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek, 

(8) Yapılı mezarları korumak amacıyla; etrafını çit, ferforje vb. malzemelerle çevirmek,  

yasaktır. 

 

MADDE 15- Belediyenin Ruhsatına ve Denetimine Tabi İşyerleri ile Buralarda 

Çalışanların Uyacakları Emir ve Yasaklar 

 

(1) Belediyemizden faaliyet konusuna uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

almadan işyeri açmak ve çalıştırmak, 

 

(2) İşyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının asılı bulundurmamak, 

 

(3) İşyerlerinin; 

a) Fiziki durumlarında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alındıktan sonra değişiklik 

yapmak, 

b) Eski, kirli yırtık tente ve siperlik kullanmak , (İşyerleri ve binaların sokak cephelerine 

kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği 

en az 3 metre olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartı ile en fazla 

1,5 metre olacaktır.) 

 

 (4) İşyerlerini ikamet amaçlı kullanmak, 

 

(5) İşyerlerinde standart dışı ve muayenesi yapılmamış yangın tüpü bulundurmak , 

(Yangın tüpleri 6 ayda bir muayenesi yaptırılacaktır.) 

 

(6) İş yerlerinde çalışan veya sahipleri tarafından; müşteri çekmek, kazanç elde etmek 

ve reklam maksadı ile çığırtkanlık, değnekçilik yapmak, yüksek sesle satış yapmaya çalışmak, 

yoldan geçenlerin önüne geçerek baskı uygulamak ve işyerinden alışveriş yapmaya zorlamak, 

bu yönde satış vs. reklam amaçlı görüntü kirliliği oluşturmak,  

 

(7) Mal ve hizmet sunumu yapılan işletmelerde; 

a) Ürün ve mamullerin fiyatları müşterilerin kolayca görebilecekleri şekilde etiket veya 

liste olarak sunmamak,  

b) Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde masalarda menü ve fiyatlandırma listesi 

bulundurmamak, 

c) Her türlü faaliyet alanında bulunan esnafın; bağlı olduğu odalardan onaylı güncel 

fiyat tarife listesi almaması, fiyat tarifesine uyulmaması ve görünür şekilde asılmamak, 
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(8) Gramaj ve fiyatları ilgili kurum ve kuruluşça tayin ve tespit edilen; Ekmek, simit vb. 

mal veya hizmetin azami satış fiyatına uymamak, 

 

(9) a) Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile temizlik ve sağlık ürünleri gibi belli ürün 

gruplarında yaşanan talepteki olağandışı artış nedeniyle, piyasada karşılaşılan fahiş fiyat 

artışları yapmak vatandaşları mağduriyetine sebep olacak stokçuluk yapmak, (Stokçuluk yaptığı 

tespit edilen işletmeler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.) 

b) Fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınmak, 

c) Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile 

tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek, 

 

(10) Tütün mamullerinin içilmesinin yasak olduğu alanlara müşteriler tarafından 

kolayca görülebilecek yerde “SİGARA İÇMEK YASAKTIR” levhası asmamak, 

 

(11) İş yerinin önüne proje dışı çıkma ve parmaklık yaparak kapalı alan oluşturmak 

burada malzeme sergilemek, satış yapmak ve müşteri kabul etmek, 

 

(12) Tüm işyerleri genel sağlığa uygunluk kurallarına riayet edeceklerdir. Çöpleri ağzı 

kapalı çöp saklama kaplarında muhafaza etmemek, birikmiş çöp ve atıkları belirlenen saatlerde 

çöp toplama alnına bırakmamak,  

 

(13) Sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi haşaratın ürememesi için gerekli 

tedbirleri almamak , (İşletmeler yetkili ilaçlama işletmeleri tarafından periyodik aralıklarla 

ilaçlanacaktır. İlaçlandığına dair belgeler denetim ve kontrollerde ibraz edilecektir.)  

 

(14) Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin üretim, satış ve servisini hijyen 

kurallarına uygun olarak yapmamak, ürünlerin içerisine yabancı maddelerin girmesine engel 

olacak tedbirleri almamak, 

 

(15) İşletmeler tarafından; yol, meydan, kaldırım gibi yerleri herhangi bir şekilde 

kapatmak, duba, ayaklı tabela, ayaklı bayrak vb. eşyalar ile işgal etmek, gelip geçmeye zorluk 

çıkarmak, görüntü kirliliği oluşturmak, 

 

(16) İşyeri tabelalarına; 

a) Toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanlarda ve bunlara uyarlanmış yabancı 

dildeki kelime ve deyimleri yazdırmak, 

b) Tabelalarda; Türk alfabesindeki 29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk Dilinin 

temel kurallarına aykırı yabancı kaynaklı sözcükler kullanmak , (Tabelalar Türkçe olacaktır.) 

Yabancı unvanda tabela yaptırmak , (Tescilli unvanlar hariç)  

(17) İşyerini kapatan ve faaliyetine son verenler esnaf ve tacirlerin; işyeri açma ve 

çalışma ruhsatını iptal ettirmek için yazılı olarak Belediyemize müracaat etmemek, (Müracaat 

edilmemesi durumunda ruhsatı iptal edilmesi için yazılı uyarı yapılacak ve 15 gün süre 

verilecektir. Süre içerisinde müracaat edilmemesi durumunda idari para cezası uygulanarak 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.) 

 

(18) Ulusal tatil günlerinde (29 Ekim) çalışacak işyerlerinin; Hafta Tatili Çalışma 

Ruhsatı almadan çalışmak, 

 

(19) Milli Bayramlarda işyerlerine bayrak asmamak, işyerlerine kirli ve yıpranmış 

bayrak asmak, 
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(20) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında faaliyet 

göstermek ve malzeme satışı yapmak, 

 

(21) Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan işyerlerinde; 

a) İş esnasında çalışanların iş önlüğü, eldiven galoş ve bone giymemesi, 

b) Temizlik ve hijyen kurallarına uygun üretim yapılmaması, 

c) Çalışanlara ait hijyen eğitim belgeleri bulunmaması ve bu yönde mevzuatın zorunlu 

kıldığı kurallara uymamak, 

 

(22) Konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin, halkın huzurunu bozacak ve 

dinlenmesine engel olacak şekilde; ışık, ses, yüksek sesli müzik, is, duman, gürültü, koku vb. 

rahatsız edici davranışlarda bulunmak,  

 

(23) İşyeri sahibi/ yetkilisi, denetim konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi işyerinde 

bulunduracak (asıl veya onaylı) istenildiğinde denetim ekiplerine verecek ve kolaylık 

gösterecektir. Denetim ekiplerini engelleyici hal ve tavırda bulunmak, 

 

(24) Dükkân, mağaza ve tüm binaların kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan 

görülecek yerlerine; Belediyeden izin almadan hasır, bez, çuval, teneke, kafes vb. koymak ve 

görüntü kirliliği yapmak,  

 

(25) İşletmelerin içine ve kullanım alanı dışına elektronik oyun aletleri (langırt, boks 

makinası, oyuncak makinası, sigara makinası vb.) koymak , (Bu makinalar faaliyet konusu ile 

uygun işyerlerinde kapalı alanlarında bulundurulabilir.) 

 

(26) Berber, Kuaför, Güzellik Salonu vb. işletmelerde kullanılan malzemelerin hijyenik 

olarak saklanmaması, alet ve malzemelerin sterilize edilmemesi ve malzemelerin her müşteri 

için ayrı ayrı kullanmamak,  

 

(27) Seyyar olarak berber, kuaförlük, manikür pedikür yapmak, 

 

(28) İşyerlerinin önünde vatandaşın gelip geçiş yaptığı alanlarda tavla vb. oyunlar 

oynamak/oynatmak, 

 

(29) İşyerlerinde ani yaralanma ve kazalara müdahale amacıyla ilkyardım çantası/dolabı 

bulundurmamak, 

 

(30) İşyerlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ışıklı, lazerli ve projektörlü gösteri ve 

reklam yapmak, 

 

(31) İşyerlerinin kendi kullanım alanı, ortak kullanım ve izin alınan alan dışına her türlü 

malzeme ve gıda satış ünitesi, gazete reyonu, ekmek dolabı, midye/mısır dolabı vb. koymak, 

 

(32) Unlu mamuller, ekmek pide, simit, poğaça vb. işkollarında çalışanlar iş önlüğü, 

koruyucu malzeme kullanacaklardır. Ekmeklerin firesi piştikten sonra %3 olacaktır. Bunun 

dışında eksik gramajlı satışını yapmak, fiziki görünümü bozuk ürünler satışını yapmak , (Eksik 

gramajlı ürünlere el konularak ihtiyaç sahipleri vb. yerlere verilir) 

 

(33) Periyodik muayene ve kontrolü yapılmamış ölçü ve tartı aletleri kullanmak, 
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(34) İşyerlerinin çalışma saatlerinde denetimlere engel olacak şekilde; 

a) Acil giriş/çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı 

zorlaştıracak engel bulundurmak,  

b) Giriş/çıkış kapılarının kilitli veya bağlı bulundurmak,  

c) Camlarının içerinin görünmesini engelleyecek şekilde kapatmak, 

 

(35) Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin (içinde barut 

bulunan, kurbağa ve böcek şeklindeki patlangaçlar, fırfır maytaplar vb. havai fişekler) 

satışını, proteknik madde satış izni bulunmayan işyerlerince (bakkal, market, pastane, 

kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerleri) ya da kişilerce satmak, 

 

(36) Her türlü gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde; bulaşıcı hastalığı olmadığına 

dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu alınmaması ve çalışmanın devamı 

halinde sağlık raporunu her altı ayda bir yenilememek, yasaktır.  

 

MADDE 16- Kıyı ve Deniz İle İlgili Emir ve Yasaklar 
 

  (1)  Kıyılara, denizlere, göl ve göletlere çöp atmak, 

 

  (2) Yetkili makamlardan izin almaksızın, deniz kenarlarına, göletlere, baraj etraflarına; 

kamp, kamping, baraka ve çadır kurmak, bu yerlerde seyyar satıcılık yapmak, halkı rahatsız 

etmek ve hayvan gezdirmek, 

 

(3) Deniz kıyılarında ve plajlarda halka ücretsiz tahsis edilen alanların kullanımı 

engellemek, 

 

(4) Her türlü evcil ve sahipli hayvanların yasak olduğu belirlenen alanlarda denize 

sokmak,    

   

(5) Deniz kenarlarında ve dere yataklarında Kıyı Kanununa aykırı olarak kum çakıl ve 

toprak almak, duvar, çit, çiçek saksısı vb. engelleyici malzeme koymak ve iskele yapmak, 

 

(6) Karadan denize katı ya da sıvı her türlü atık maddeyi boşaltarak deniz kirliliğine 

sebebiyet vermek, 

 

(7) Halkın denize girdiği plajlarda kıyıdan olta, zıpkın vb. ile balık avlamak, yasaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza ve Son Hükümler 

 

 MADDE-17 (1) Bu yönetmeliğin hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi ve 

işlemi Menteşe Belediye Zabıtasınca yapılır.  

 a) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatında yer alan 

hükümler uygulanır.  

 b) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Menteşe Belediyesinin sorumluluğu, 

ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir.  

 c) Bu yönetmeliğin hükümlerinin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi 

halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.  
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d) İşlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve fiili işlediği sırada on 

beş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz. Bu fiille ilgili olarak 

davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para 

cezası uygulanmaz. 

 

 (2) Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında;  

 a) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 

tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1.  (Bu madde hükümleri 

ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.) ve 2 nci maddesince Belediye 

Encümeni kararı ile, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi kapsamında) 

 b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33, 36, 37, 38, 41 ve 42 nci maddelerine ise 

Belediye Zabıta görevlileri tarafından idari para cezası uygulanır.  

 c) 5393 sayılı Belediye Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen, aynı Kanunun 15,18 

ve 34 üncü maddesi, 1608 sayılı yasanın 1 ve 2 nci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32,33,36,37,38,41 ve 42 nci 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.  

 d) Kanun,  Yönetmelik ve diğer yazılı talimatlarda ceza yaptırımı öngörülmeyen 

kabahatleri işleyenlere, 1608 sayılı Kanunun 1 ve 2 inci maddesi (Değişik 5728 sayılı kanunun 

66 ve 67 nci maddesi) gereğince encümenden gerekli karar alınmak üzere Zabıtaca “İDARİ 

YAPTIRIM TUTANAĞI” tanzim edilir.  

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

yapılacaktır. Encümen Kararında, verilen süre ve imtiyazlar sonunda gereğini yapmayan 

şahısların evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve 

işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre tahsil edilecektir.  

f) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Selahiyet Kanununun 6 ncı madde hükümleri ve 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. 

 g) Bu sayılanların dışında tespit tutanağı ve onayı gerektiren durumlarda idari ceza 

kararlarını vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.  

 ğ) 5393 sayılı Belediye Kanununun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde 

oturan, bulunan veya ilişiği olan gerçek ve tüzel kişiler; Belediyenin kanunlara dayanan 

kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür. 

 

 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik  

 

 MADDE 18- Menteşe Belediye Meclisinin 01.07.2014 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul 

edilen Menteşe Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

  Yürürlük 

 MADDE 19- İş bu Yönetmelik, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan kural ve 

düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış olup, Belediye Meclisinin kabulü ve 

www.mentese.bel.tr internet adresinde yayınlandığı tarihi takip eden ilk iş günü yürürlüğe girer. 

  

 

http://www.mentese.bel.tr/
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 Yürütme 

 MADDE 20- Bu yönetmelik hükümlerini Menteşe Belediye Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin yetki ve sorumluluk Zabıta Müdürlüğüne aittir. 

 


