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T.C. 

HAYRABOLU BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLAR 

UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 

 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak 

 

Amaç  

Madde 1: Bu yönetmelik, Hayrabolu Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, bulunan veya ilişiği 

olan her türlü özel ve tüzel kişiler hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların 

belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve ilçenin esenlik, huzur, sağlık, düzeninin 

korunması ve ilçe halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde 

yerine getirilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

Madde 2: Bu yönetmelik, Hayrabolu Belediyesi yetki sınırları içerisinde ikamet eden, ticari faaliyet 

gösteren tüm ilçe halkını, hizmet veren tüm belediye birimlerini, hizmet sunan ve belediyenin 

ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı 

olmaksızın hizmet gören kişileri, her ne amaçla olursa olsun kısa veya uzun süreli olarak belediye 

sınırları içinde bulunan herkesi kapsar. 

 

Tanımlar 

Madde 3: 

Bu yönetmelik kapsamında 

a) Belediye   : Hayrabolu Belediyesi’ni 

b) Başkanlık   : Hayrabolu Belediye Başkanı’nı 

c) Belediye Meclisi  : Hayrabolu Belediye Meclisi’ni 

d) Belediye Encümeni  : Hayrabolu Belediye Encümeni’ni 

e) Belediye Zabıtası  : Hayrabolu Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü’nü ifade eder. 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 4: Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci maddesinin (b) bendine 

dayanılarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1608 Sayılı 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı 

Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 3194 sayılı İmar 

Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2559 sayılı Polis 

Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar 

Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,2872 Sayılı Çevre 

Kanunu, 4856 sayılı kanuna istinaden hazırlanmış Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi Yönetmeliği, 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

ilişkin mevzuat ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar 

çerçevesinde hazırlanmıştır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Belediye Emir ve Yasakları Ġle Ġlgili Maddeler 

 

Madde 5: Günlük YaĢam ve Temizlik Ġle Ġlgili AĢağıdaki Durum ve Fiiller Yasaktır 

 

5.1. Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla 

veya hortumla kişisel kullanım amacıyla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, zarar vermek ve 

devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak, 

5.2.  Yetkili idareden izinli olanlar hariç, binalarda, konut alanlarında, inşaatlarda ve 

hafriyatlarda,  

Yaz(Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) hafta içi ve Cumartesi günü 08:00-21:00 ( bu 

saatler Pazar Günü 10:00-19:00 olarak uygulanır.);        

 Kış(Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan) hafta içi ve Cumartesi günü 08:00-18:00 

(bu saatler Pazar Günü 10:00-17:00 olarak uygulanır.)   

Saatler dışında sessizliği ve başkalarının huzurunu bozacak şekilde gürültülü işler yapmak, 

5.3. Özel hukuk kişileri ile kamuya ait binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin 

yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları; yağlı boya, katran, sprey boya vs. ile 

karalamak, şekil çizmek, tahrip etmek ve kirletmek, 

5.4. Sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı vb. şeyleri yıkamak, 

5.5. Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, su akarı, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü 

sanayi ve kirli sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını varsa 

yağmursuyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak, 

5.6. İşyerlerinin temizliği yapılırken, atık suları ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya 

kaldırımlarına atmak, taşırmak, akıtmak ve bunları bertaraf etmemek, 

5.7. Üstgeçit, çevre çit ve duvarları, parmaklıklar, ağaçlar ve benzeri yerlere; çamaşır, yün, halı 

ve benzeri şeyleri asmak, kurutmak ve sermek, 

5.8. Şehir içerisinde ilgili birimlerden izin almadan hurda ve atık malzeme vs. biriktirmek, 

depolamak,  

5.9. Biriktirme ekipmanları ve benzeri olmayan yerlerde belediyenin belirlemiş olduğu atık 

toplama saatlerine riayet etmeyerek gelişi güzel atık çıkarmak, 

5.10. Atık konteynerlerindeki atıkları karıştırmak, etrafa dağıtmak, görüntü, gürültü ve çevre 

kirliliğine sebebiyet vermek, 

5.11. Havalı silah ya da benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak ya da 

yaptırmak, 

5.12. Kamuya ait alanlarda, Belediyece yasaklanan yerler ile ev ve apartmanların herhangi bir 

yerinde kümes vb. hayvanların beslenmesine mahsus yerler yapmak, kümes vb. hayvanları 

bulundurmak,  

5.13. Yıkım izni almadan yıkım yapmak;  her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve 

toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri ve emniyet tedbirlerini almamak, 

5.14. Curuf atıklarının açıkta biriktirilmesi, 

5.15. Her türlü çöp, evsel atık ve hurda malzemelerin açık alanda yakılması, 

5.16. Yerleşim yerlerinde hayvan gübresi biriktirmek ve sızıntıya sebebiyet vermek, 

5.17. İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek 

şekilde ses ve müzik yayını yapmak, 

5.18. Cadde, sokak, yol, kaldırım ve halka açık yerlerde tükürmek, sümkürmek, tuvaletini 

yapmak,  

5.19. Yağışlı havalarda dikkatsiz araç kullanarak insanlar ve malzemeler üzerine su sıçratarak 

kirlenmesine sebep olmak, 

Yasaktır. 
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5.20. Cadde üzerinde bulunan ev ve işyerlerinin dış kısımlarının boyanması, tamiri veya 

temizlenmesi esnasında gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi ve emniyetinin tehlikeye 

düşürülmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur.  

5.21. a-  Hafriyat yapanların Atık Taşıma Kabul Belgesi Alması zorunludur.   

            b- Atık Taşıma Kabul Belgesi alanların taşıma, döküm esnasında yanlarında bulundurmaları 

zorunludur. 

5.22. Halka açık tuvalet ve lavabolarda, alet ve edevat çalışır vaziyette ve temiz olmalı; buralarda 

kağıt havlu, kağıt peçete ve sıvı sabun bulundurulmalıdır.   

 

Madde 6: Çevrenin Korunması ve Çevre Temizliği Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar 

 

6.1. Her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletmek, 

6.2. Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya kötü koku çıkaracak 

maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya 

kanal bağlantısı yapmak, 

6.3. Resmi Kurumların, binaların, abidelerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, cami ve her türlü 

ibadet yerlerinin duvarlarını, cadde sokaklarda duvar, yol ve tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran 

vs. ile karalamak, yazmak, afiş ve benzeri şeyler yapıştırmak, 

6.4. Etrafı kirletecek veya fena koku yayacak çöp, sakatat, deri, gübre ve benzeri şeyleri açıkta 

taşımak, sermek, kurutmak ve bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkları yerlere dökmek, 

6.5. Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları (zaruri hallerde en yakın kanal ızgarasına 

hortum vasıtasıyla akıtmak dışında), yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak, 

6.6. Asfalt kaplamalı yollarda ve kaldırımlarda araç tamiratı sırasında önlem almayıp kirletmek, 

6.7. Binek ve koşum gayesiyle kullanılan ve gezdirilen hayvanların yerleri kirletmesine mani 

olmamak, 

6.8. Apartman ve sitelerde kömürle çalışan kazanların cüruflarını belediyenin belirlediği alanlar 

dışına atılması, 

6.9. Bina cephelerini boyarken veya tamir işlemleri yaparken önlem almayarak yerlere boya 

damlatarak kirletmek ve gelip geçenlere rahatsızlık vermek, 

6.10. Boş arsalarda çalı çırpı, toprak, moloz vb. şeyler biriktirmek, bu gibi yerlere zirai ve benzeri 

aletleri düzensiz bir şekilde veya tehlike arz edecek şekilde bırakmak, 

6.11. Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı atık kaplarına, uygun olmayan atıkları atmak, cam 

bölümüne cam, ambalaj atıkları, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına 

giren maddeler harici çöpleri atmak, 

6.12. Kanalizasyonu bulunmayan bölgelerde yapılan fosseptik çukurlarının Yönetmeliğe uygun 

olarak, sızdırmaz beton malzemeden ve taşmasını önleyecek tedbirlerin alınması zorunlu olup, her 

türlü evsel atık, lavabo suları, fosseptik sularını vb. cadde / sokaklara akıtmak ve sızdırmak, 

6.13. Tarım ilaçlama makinalarına umumi çeşmelerden, havuzlardan ve sulama göletlerinden su 

almak; dolum yapılan yerlere ilaç ambalaj malzemelerini ve atıklarını bırakmak,  

Yasaktır. 

6.14. Çöpü üretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde kapalı olarak 

muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır. 

 

Madde 7:  Nizam ve Ġntizam Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar    

7.1. Belediyenin yetkili organları ve belediye bünyesindeki komisyonlarca mevzuata uygun 

olarak alınmış kararlara aykırı davranmak,                     

7.2.  Resmi Kurumlar, Okullar, Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon vs. gibi 

yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, küfe, arkalık, tabla vs. gibi şeyleri 

bırakmak, buraların intizamını bozmak,  

7.3. Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki banklarda, cami ve diğer mabetlerin 

avlularında ve garlarda yatmak ve oturma maksadı dışında kullanmak, 
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7.4.  Çimenlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak, ağaç fidanlarına her ne sebeple olursa 

olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, 

hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil 

çizmek, tahrip etmek, 

7.5. Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine üç metre yükseklikten az perde, saçak, siper 

yapmak, yaya kaldırımların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları dikmek ve bahçelerden 

sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek, 

7.6. Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak 

şekilde kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vs. asmak; binaların caddeden görülecek 

kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gıda 

maddelerini asmak ve kurutmak; binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, ve saire yerlerine 

sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak, 

7.7. Şehrin içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir 

biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte 

kulübemsi yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurmak,  

7.8. Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak, 

üzerine setler yapmak, direk dikmek tretuvarlarda, izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı vb. açmak, 

(Şahısların verdiği zarar kendilerinden %20 fazlasıyla alınır) 

7.9. Atık su, yağmur suyu ve içme suyu sistemleri ile ilgili yeraltı ve yerüstü yapılarına izinsiz 

müdahale etmek, yollara akıtmak ve izin almadan kazı yapmak, 

7.10. Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satmak, (Satışa 

sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır.) 

7.11. Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmamak, (Bayraklar standarda uygun 

olacak, yırtık, ütüsüz ve rengi soluk olmayacaktır.) 

7.12. Belediye sınırları dâhilindeki tüm işyerlerinde kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca 

belirlenen saatler dışında faaliyet göstermek,  

7.13. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahiplerinin ve çalışanlarının 

müşterilerine ve görevli memurlara kötü ve saygısız davranışlarda bulunması, 

7.14. Meydan, cadde ve bulvarlarda bulunan işyerlerinin geceleri kent estetiğine uygun şekilde 

ışıklandırmasını yapmamak, 

7.15. Kamuya veya Belediye’ye ait alanlarda izinsiz olarak çadır kurulması, konaklama yapılması,  

7.16. Belediye sınırları içinde meskun mahallerde bahçe ve açık alanlarda gerekli tedbirler 

alınmadan ot, saman balyası biriktirmek, 

7.17. Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol 

çıkarmak, bu araçları iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak 

dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak, 

7.18. Yol, tretuvar, meydan, yaya kaldırımı, bulvar, iskele vb. gibi umuma mahsus yerleri 

herhangi bir şekilde işgal etmek ve oturmak, buralarda mal satışa arz etmek,   

7.19. Belediye sınırları içerisinde izin almadan her türlü seyyar satıcılık yapmak, 

7.20. Mevsim dolayısıyla satışına müsaade edilen kavun, karpuz sergilerinde her ne suretle olursa 

olsun sebze ve meyve satmak; bu sergilerin üzerinin çadır bezi vb. bezle veya hasır vs. gibi şehrin 

güzelliğini bozacak şekilde örtülmesi, etrafının kapatılması yasaktır. Mevsim sonunda sergideki 

örtü, enkaz ve artıklarının kaldırılması mecburidir. Aksi takdirde Belediyece kaldırılır.  

7.21. İnşaat malzemelerini sokaklarda işlemek, kum kireç vb. şeyleri doğrudan inşaat alanı dışına 

dökmek; yaya yollarını ve araç trafiğini engellemek,  

7.22. Belediye Zabıta memurlarının kontroller ve denetim yaptıkları esnada görevlerini 

engelleyecek şekilde karışmak,  zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda 

bulunmak,  

7.23. Şehir dâhilinde meskûn sahalarda dolu veya boş olarak LPG tüp kamyonları ile akaryakıt 

tankerlerini park etmek, 

7.24. LPG tüpü perakende satış bürolarında, kanunlarca belirlenenden fazla miktarda tüp 

bulundurmak, 
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7.25. Belediyece konulmuş her türlü sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, 

çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, 

düşürmek, yerlerini değiştirmek, 

7.26. Parklarda, yasak olan yerlerde mangal yakmak, 

7.27. İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, 

işgaliye ödenen kısımdaki yol veya yaya kaldırımlarının niteliğini bozmak ve tahrip etmek yasaktır. 

Hafriyatı yapılan ve tamamlanan inşaat alanlarında, tamirat ve tadilat yapılan yerlerde tehlikeyi 

ortadan kaldıracak her türlü tedbirin alınması zorunludur. 

7.28. Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak, izin 

alınsa bile belirlenen kurallar dışında işlem yapmak, 

7.29. Meydan yol ve yaya kaldırımlarında her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet 

tedbirlerini almamak; gece ve gündüz şartlarına uygun olarak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli 

ışıklarla tehlikeyi belirtmemek, 

7.30. Her ne surette olursa olsun, kamuya ait alanları araç park etmek yada araç parkını 

engellemek amacı ile zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, 

7.31. Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde 

damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanmak, 

Yasaktır.  

7.32. Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları 

DUR işaretine uymaya, istenilen belgeleri ibraz etmeye, göstereceği mahallere gitmeye 

zorunludurlar. 

7.33. Binalarda dış cepheye konulan klima vb. makinelerin suları bir akara bağlanmalı ve 

yükseklikleri 220 cm’den az olmamalıdır.  

7.34. Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde 

damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanmak yasaktır. 

 

Madde 8: Halkın Sağlığı, Selameti ve Emniyeti Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar 

 

8.1. Açık durumdaki lağım ve fosseptik çukurunu muhafaza için engel konulması ve aniden 

çöken bu gibi çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı takdirde kiracısı veya 

işleticisi tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. Temizlenen lağım ve fosseptik 

çukurlarından çıkan maddeler cadde ve sokaklara, boş arsalara, akarsulara vs. yerlere dökmek, 

8.2. Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri 

almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak. 

8.3. Her ne surette olursa olsun kaçak ve damgasız et satmak,   

8.4. Kirli ve pis sularla meyve ve sebze yıkamak, kilo alsın diye maksatlı olarak sebze vesaire 

eşyaları ıslatmak, 

8.5. Halka açık yerlerde gerekli izin ve önlemleri almadan havalı tüfek vs. atış yaptırmak, 

8.6. Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini 

almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek, 

8.7. Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak, 

8.8. Belediyeden müsaade almadan, hayvan nakil belgesi ve hayvan sağlık raporunu ibraz 

etmeden sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir 

yere götürmek, hayvan pazarlarında satışa sunmak, 

8.9. Meskûn mahallerde, evlerde ve bahçelerde arı beslemek, 

8.10. Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak, 

Yasaktır. 

8.11. Paketlenmemiş, yıkanmadan yenen gıda ve gıda imalat maddelerinin satışları hijyenik 

ortamda yapılacak, açıkta satılmayacaktır. Bu maddelere elle dokunmak zorunda olan personel 

eldiven kullanacak, eldivenler ayrı cinsteki gıdalar için ayrı ayrı olarak kullanılacaktır.  

8.12. Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların 

üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, 
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masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde 

işyeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak 

çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri ve 

işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur. 

8.13. Son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış, bozulmuş, kokuşmuş gıda maddeleri 

bulundurulamaz, satılamaz.  

8.14. Gıda maddeleri, atıklar ile bir arada gıdaları etkileyecek ve gıdalara bulaşacak şekilde 

bulundurulamaz, satışa sunulamaz.  

8.15. Birbirinden etkilenecek gıda maddeleri bir arada bulundurulamaz. Haşerat ilaçları, 

dezenfekte, temizlik malzemeler, zehirli ve kimyasal maddeler gıda maddeleri ile bir arada 

bulundurulamaz.  

8.16. Kümes hayvanları, dışarıya salınmaması kaydı ile yalnız bahçeli evlerde beslenebilir. Şehir 

dahilinde kümeslerin komşu evlere rahatsızlık vermeyecek şekilde uzak olması, sık temizlenmesi ve 

dezenfekte edilmesi zorunludur.  

8.17. Evlerde beslenen evcil hayvanların (kedi, köpek,  vb.) Belediye Zabıta Müdürlüğüne kaydı 

zorunludur. 

8.18. Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde 

ise etler zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi 

tutularak değerlendirilir.  

8.19. Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha, tabela, afiş ve benzerlerini sağlam bir 

şekilde sabitlemek zorunludur. 

 

Madde 9:  Çevre ve Atık Yönetimi Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar 

9.1. Atık motor yağları dâhil atık yağlar ile bu yağların işlenmesi sonucu çıkan atıkların insan ve 

çevreye zarar verecek şekilde sahada boşaltılması. Doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzeysel 

sular ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri veya toprağa verilmesi. Fueloil veya diğer sıvı 

yakıtlara karıştırılması ve yakılması, 

9.2. Hastanelerin, kliniklerin, laboratuarların ve benzeri yerlerin hastalık bulaştırıcı enfekte, 

kimyasal ve radyolojik atıkları ile tehlikeli atıkları, kullanılmış akü, pil ve ilaç atıklarını,  

kullanılmış araç lastiklerini evsel atıklar ile birlikte atmak, 

9.3. Mahalli çevre kurulu tarafından “Çok Hassas Alanlar” ilan edilen bölgelerde bulunan 

bahçeli gazino, çay bahçesi, piknik alanları gibi yerlerde açık alanda canlı müzik yapılması, 

9.4. Oturma alanlarındaki yapılar içinde ve dışında; gürültü rahatsızlığına neden olacak biçimde 

mekanik güçlü dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çimen biçme makinesi vb. araçların gece  

20.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi, 

9.5. Yetkili idarenin izninin alındığı haller dışında konutların bulunduğu alanlarda eğlence 

amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, 

9.6. Her türlü hurda ve geri dönüşümü mümkün malzemeyi yakmak, ateşe vermek veya bu tarz 

malzemeleri kanun ve yönetmelikler dışında kullanmak, 

9.7. Her türlü atık ve artığı çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde 

belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak alıcı ortama vermek, yakmak, depolamak, 

taşımak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, 

9.8. Tabiat güzelliğini bozacak ve doğal yapıyı tahrip edecek şekilde dere yataklarından, nehir 

kenarlarından, tarlalardan kum-çakıl ve toprak almak, izinsiz kum ocağı çalıştırmak, 

9.9. Hazır çimento taşıyan kamyonların, taşıma veya çalışma esnasında yeterli önlem almayarak 

yollara ve kaldırımlara harç dökerek kirletmesi, 

9.10. Meskenlerde, iş yerlerinde ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları ve 

atık motor yağları kullanmak, çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak, 

9.11. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler 

satan işyerlerinin ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulundurması, 

9.12. Binalarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı 

maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak, 
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9.13. Bir motorlu araç üzerinde veya içinde korna ile veya ses çıkaran başka bir cihaz ile tehlike 

uyarısı vasfı taşımayan ses yapmak veya yapılmasına sebep olmak, 

9.14. Çöplerin, hayvan leşlerinin ve çöp kapsamına girmeyen kirleticilerin deniz, göl ve 

akarsulara dökülmesi, 

Yasaktır.                                                                                                          

9.15. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticileri, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı 

Atıkları Kontrolü yönetmeliği”nde belirtilen izin belgelerini almak ve Belediyenin ve Mahallin En 

Büyük Mülki amirinin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesislerine dökmek zorundadır.  

9.16. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticileri Atıkların oluşumu, taşınması ve 

depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluşacak zararı tazmin etmek ve kaza 

sonucu oluşacak kirliliği gidermek zorundadırlar. 

9.17. Hafriyat ve inşaat, yıkım çalışmaları yapanlar çalışma esnasında çalışma alanına girip çıkan 

her türlü aracın yürüyen aksamının çamur vb. şeylerden temizlenerek çevreyi ve yolları 

kirletmesine mani olmak zorundadırlar. 

9.18. Hafriyat esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve 

telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve 

erozyona karşı önlem almak zorundadır. 

9.19. İnşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz, toprak, gibi olumsuzlukların 

giderilmesi zorunludur. Görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet koşularının sağlanması 

amacı ile tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephesi yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve 

benzeri malzeme ile koruma altına almak zorundadırlar. 

9.20. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşıyan kamyonlarının, belediye veya mahallin en 

büyük mülki amirinin, şehir içi trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için koyduğu belirli saatler 

dışında trafiğe çıkmama yasağına uymak zorundadırlar. 

9.21. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarının 

girişinde atıkların nihai tüketiciden ayrı toplanmasını ve türlerine göre tasnifini sağlamak ve bu 

amaçla tüketicileri bilgilendirmek üzere ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla, satış 

noktalarının sahipleri sorumludur. 

9.22. Atık yağlar, toplama lisanslı geri kazanım tesisleri ile geçici depolama izni almış toplayıcılar 

dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanamaz, alınıp satılamaz. 

9.23. Cadde, sokak, yol ve yaya yolunda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde 

ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşınabilir 

konteynerlarda biriktirilecek, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliğine neden 

olmayacaktır. 

9.24. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin kirletilmemesi, 

trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil işlemlerini 

gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi 

önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin üzerinde 

yükleme yapılamaz. 

9.25. Kullanılmış kızartmalık yağ(bitkisel atık yağlar) üreten işletmeler mutlaka bu konuda lisans 

almış bir firmaya yağlarını imha ettirecekler ve ilgili firma ile sözleşme yapmaları mecburidir.  

9.26. Bitkisel atık yağların toplanması konusunda lisanslı firma ile sözleşme yapan gerçek/tüzel 

kişiler, atık yağlarını lisanslı firmaya teslim ettiklerini “Ulusal Atık Taşıma formu” ile belgelemek 

zorundadır.  

9.27. Motor atık yağları yakıt ya da başka amaçla kullanılamaz. İşletmeler bu atıklarını lisanslı 

araçlarla Bakanlıktan lisans almış tesislere taşımak zorunda olup,”Ulusal Atık taşıma Formu” ile 

bunu denetim yapan ilgililere ibraz etmek zorundadırlar. 

9.28.  Bakım ve onarım istasyonlarının buzdolabı, çamaşır makinesi, elektronik aygıtlar ve 

aletleri, evsel atıklar ile birlikte atmaları yasaktır.[Bu tarz atıkların “Elektronik Atık Toplama 

Kutuları”na atılarak geri dönüşümünün sağlanması esastır.] (5326/41-5) 

9.29. Belediye ve mücavir alanı içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) üreticilerinin açık 

olarak ÖTL biriktirmesi yasaktır ve izne tabidir.  
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9.30. Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde 

ÖTL açık alanda biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangına ve sivrisinek, fare gibi zararlıların 

üremesine karşı önlem alınır. ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara teslim edilinceye kadar en fazla 60 gün bu 

yerlerde muhafaza edebilirler. 

9.31. ÖTL ve benzeri nitelikli her türlü lastik ve kablo aparatının yakılması yasaktır. 

9.32. Hiç kimse susturucusuz veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtı 

çalıştıramaz veya çalışmasına sebep olamaz. Bakım onarım veya diğer değiştirme amacı dışında bir 

motorlu araç veya motosiklet üzerindeki susturucu veya ses giderici parça çıkarılamaz, çalışamaz 

hale getirilmez.                                        

9.33. Gerek bahçeli gazino, kahvehane, diskotek, dans salonları, lunaparklar, piknik yerleri, düğün 

salonları, açık hava sinemaları, kulüpler, lokantalar, barlar, dükkânlar gibi kamuya açık yerlerde ve 

gerekse konutlar, bahçe ve balkonlar avlular gibi özel yerleşim alanlarında elektronik olarak 

yükseltilmiş müzik seslerinin ses seviyeleri kaynağın hemen yakınında belirtilen seviyeyi aşamaz.                                                          

9.34. Eğitim kurumları, her türlü dini mabet, yataklı sağlık kurumları yakınlarında (Kapıdan 

kapıya 100m) ikamet edilen konutların altında, üstünde, bitişiğinde bulunan iş yerlerinde canlı 

müzik yapılamaz. 

9.35. Hayvan sesi gürültüsünden, hayvan sahipleri sorumlu olup, oluşan gürültünün önüne 

geçecek önlemleri almak zorundadır. 

9.36. Yakma tesisi sahibi, ısınma sezonu öncesi yılda minimum bir defa yakma tesisinin 

bakım/onarımını ve baca temizliğini yapar veya yaptırır. 

9.37. Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından minimum 50Cm daha yüksek, baca çatının 

tepe noktasına çok yakın değilse, çatı tabanından minimum 1m yüksekliğinde olmak zorundadır. 

9.38. Kullanılmaz hale gelen motorlu kara veya deniz araçlarını ya da bunların mütemmim 

cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakmak yasaktır. Bunların kaldırılmasına ilişkin 

masraflar ayrıca kişiden tahsil edilir.   

9.39. Kişi kendi arsasında, sair kişilerin atıklarını veya malzemelerini boşaltmasına veya 

depolamasına engel olacak şekilde, gerekli önlemleri almak zorundadır. Alanın her türlü bakım ve 

koruma altına alınmasından, şehir estetiğine uygun hale getirilmesinden arsa sahibi sorumludur. 

9.40. Şehre giriş yapan kömür kamyonlarının Kömür Kontrol Noktası’na uğraması zorunludur. 

9.41. Kömür satışı yapan iş yerleri, gerekli izin belgelerini alarak ve Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nın konuyla ilgili çıkardığı Genelge’de belirtilen özelliklere uygun ve izin vermeye 

yetkili kurumlardan izin süreçlerini tamamlamış firmaların kömürlerini satmak zorundadır.  
 

Madde 10:  Ġmar Mevzuatı Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar (3194) 

 

10.1. İmar Kanunu’nda bahsi geçen her türlü yapıları ve tamirleri Belediyeden ruhsat almadan 

veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak, 

10.2. Projesine aykırı olarak mülkiyet sınırı veya bina dışına merdiven, rampa ve platform 

yapmak, 

10.3. Kazı ve temel vizesi olmadan, temel açılması ve kazı yapılması, 

10.4. Her türlü inşaat faaliyetleri, yıkım, hafriyat, tadilat ve tamirat işlerinin; 

Yaz aylarında (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) hafta içi ve Cumartesi günü 08:00-21:00 ( 

bu saatler Pazar Günü 10:00-21:00 olarak uygulanır.);   

Kış(Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan) hafta içi ve Cumartesi günü 08:00-19:00 (bu 

saatler Pazar Günü 10:00-19:00 olarak uygulanır.) saatleri dışında  yapılması, 

Yasaktır. 

10.5. Sarnıç, su kuyusu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen vs. gibi çukurların üstü açık 

bulundurmamak, etrafını çevirmek ve gerekli emniyet tedbirini almak zorunludur. 

10.6. Şehir dâhilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz etmesi 

halinde, Belediyece verilecek raporlara göre emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.  

10.7. İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı mevzuata uygun levha asmamak yasaktır. 

İnşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve 
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teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmak 

zorunludur. 

10.8. Her türlü inşai faaliyette trafik akışını engellemeyecek şekilde yapı çevresi ile ilgili gerekli   

tedbirleri almak (tahta perde veya uygun malzeme ile inşaat etrafını kapamak ve geceleri       

aydınlatmak) zorunludur. 

10.9. Her türlü ruhsata tabi inşai faaliyetlerde, yapı ruhsatı ve eklerini yapı mahallinde 

bulundurmak zorunludur.  

10.10. Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu parsellerde bulunanları 

rahatsız edecek ve görüntü kirliliği oluşturacak şekilde pencere açmak, saçtan soba borusu ve 

yemek pişirme bacası çıkarmak ve bina yüksekliğince yapmak yasaktır. Binalardaki pişirme ve baca 

borusunun bina içerisinde tertiplenmesi zorunludur. 

 

Madde 11:  Reklam, Ġlan ve Tanıtım Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar 

 

11.1. Yetkili belediyesinin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant 

vb. kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz.  

11.2. Belediyenin sorumluluk sahasında kalan yerlerde, kamu veya özel kişilere ait binalara veya bu 

binaların herhangi bir yerine, bina sahiplerinden izin alınsa bile ilgili birimim uygunluk görüşü alınmadan 

ve ücreti ödenmeden tanıtım veya reklâm amaçlı afiş, pano vb. şekilde uygulama yapılamaz. 

11.3. Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi belirtir 

tabelayı tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur. 

11.4. Belediyelerce belirlenen alanların haricinde, tanıtım ve duyuru amaçlı bez afişler asılması, 

11.5. Aydınlatma direkleri ve elektrik direklerine tanıtım ve yön gösteren levha asılması, 

yasaktır. 

 

Madde 12:  ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatı Ġle Ġlgili Emir ve Yasaklar 

12.1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyeti ve tali faaliyetleri dışında ruhsatına 

aykırı işleri yapmak, 

12.2. Kasap dükkânlarında etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, 

otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapılmak, 

12.3. Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması, 

12.4. LPG tüp satış belgesi olmadan bakkal, market vb. işyerlerinde tüp satışı yapmak, 

12.5. Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak veya mesul 

müdür belgesi almamak, 

Yasaktır. 

12.6. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.  Özel mevzuat 

hükümleri ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsalar bile ilgili 

belediyeden çalışma ruhsatı alınması zorunludur.  

12.7. İşyerleri, Hafta Tatili Ruhsatı olmadan tatil günlerinde faaliyette bulunamaz.  

12.8. Ruhsata tabi işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını, Vergi Levhasını ve Hafta Tatili 

ruhsatnamesini görülebilecek şekilde asması zorunludur. 

12.9. İşyerlerinde yeteri kadar ağzı kapalı koku ve sızıntı yapmayan çöp bidonu 

bulundurulacaktır.  

12.10. İşyerlerinin önünde mal teşhir edilemez, işyeri önüne çıkıntı yapılamaz. 

12.11. Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalite ve evsafta olarak 

teşhir edilmesi ve satılması zorunludur. (Ambalajlı paket mamullerde; üzerinde belirtilen gramaj 

dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili mercilere bildirilir.) 

12.12. İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma sistemlerinden uygun 

olanı yapılacaktır. Yapılan işin özelliğine göre sıcaklığın aşırı oranda yükselmesini, buhar 

yoğunlaşmasını, toz oluşumunu önlemek ve kirli havayı değiştirmek ve çapraz bulaşmayı önleyecek 

nitelikte mekanik veya doğal havalandırma sistemi olmalıdır. 
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12.13. On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme 

kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş 

hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir. 

12.14. G.S.M ruhsatı almış gıda imalathaneleri aynı zamanda gıda sicil belgesi ve üretim izni de 

almak zorundadırlar. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda üretimine geçemezler.  

12.15. Yapılan işin ve satışı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza 

yeri, yıkama yeri, muayene ve kontrol yeri ile hazırlama yeri ayrı olmalıdır. 

12.16. İçinde gıda imalatı yapılan imalathaneler gayrisıhhî müesseselere ilişkin şartlarla beraber bu 

yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumi hükümlere tabidir. 

12.17. Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri 

cihazların çıkardıkları ses itibari ile konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte 

edilmeleri ve gerekli ses yalıtım çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur. 

12.18. Tüm işyerleri haşere fare vb. zararlılarla ilgili gerekli önlemleri almak zorundadır. Zararlılar 

Zararlılarla mücadelede, ilgili Bakanlıklarca izin verilen ilaçlar, amacına ve genel halk sağlığına 

uygun olarak kullanılmalıdır. 

12.19. Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve ayarlar Kanunu hükümlerine göre 

zamanında kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır.  

12.20. İşyerinde akvaryum canlıları dışında gıda maddeleri ve insanlarla temas edebilecek hayvan 

bulundurulmamalıdır. 

12.21. Gün ışığına eşdeğer ve yeterli aydınlatma sağlanmalı, aydınlatma içerde satılan gıdanın 

rengini değiştirmemelidir. 

12.22. İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerini sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle 

ihlal edebilecek işlere tahsis etmek yasaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Ceza ve Özel Haller Ġle Uygulamaya ĠliĢkin Hususlar 

 

Madde 13: Ceza Hükümleri 

13.1. Bu yönetmelik ile belirlenen kurallara aykırı hareket edenler 1608 sayılı Umuru Belediyeye 

Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 1 nci maddesi  ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 

32 inci maddesine göre Belediye Encümeni’nce idari yaptırım uygulanır.  

13.2. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 

göre tebliğ edilir.  

 

Madde 14: Özel Haller 

İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını 

yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere, davranış yeteneği önemli derecede 

azalmış akıl hastalığına maruz kişilere; Bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz.  

 

Madde 15: Özel Mevzuat Hükümleri 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen 

uygulanır. 

Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler 

uygulanmaz. 

 

Madde 16: Ġhlalin Tespiti ĠliĢkin Hususlar 

Aşağıda belirtilen şekillerdeki tespitlere göre müeyyide uygulanır. 

16.1. Kurallara aykırı hareket edildiğine bizzat şahit olunduğunda, 

16.2. Alınan yazılı ya da sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında kural ihlalinin 

görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya kural ihlalini gerçekleştiren 

kişinin kimlik bilgilerinin devletin herhangi bir resmi kurumunun yazısı ile bildirilmesi 

halinde.  
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16.3. Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine 

rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi 

bulunduğunda. 

16.4. Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin (varsa delilleri ile 

birlikte) kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde. 

 

Madde 17: Uygulamaya ĠliĢkin Hususlar 

Bu Yönetmeliğin ihlaline ilişkin olayların öğrenilmesi ve görülmesi halinde tutulacak tutanakların 

tanziminde aşağıdaki hususlara uyulur: 

17.1. İdari Yaptırım tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir. 

17.2. İdari Yaptırım tutanaklarında hangi mevzuatın ihlal edildiği açıkça yazılır. 

17.3. Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, 

sorumlunun durumu dikkate alınarak işlem yapılır.  

17.4. Aleyhinde tutanak tutulan kişinin mahalinde hazır olması halinde bu husus tutanağa 

yazılır. Tutanaktan bir suret tebliğ yerine geçmek üzere ilgilisine verilir. İlgili kişi imzadan imtina 

etmesi halinde bu husus tutanağa yazılır ve  yazının altı ayrıca görevlilerce imzalanarak bir sureti 

ilgilisine verilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanak ilgilisine tebliğ edilmiş sayıldığından ayrıca 

tebliğ işlemine gerek yoktur.  

17.5. İdari yaptırım tutanağı gıyabında tutulması halinde tutanağın bir sureti ilgilisine 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak tebliğ edilir.  

 

Madde 18: Cezanın Ödenmesine ĠliĢkin Hususlar 

Cezalar uygulamayı yapan belediye tarafından tahsil olunur. 

18.1. Tebliğ tarihi itibariyle ödemeyi 15 gün içinde yapanlara (¼)(% 25) yüzde yirmi beş 

indirim yapılır 

18.2. Ceza miktarları Maliye Bakanlığının her yıl yayınladığı yeniden değerlendirme oranlarına 

göre düzenlenecektir.  

 

Madde 19: Uygulama 

19.1. Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtaları 

yapar.  

19.2. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Hayrabolu Belediyesi’nin sorumluluğu, 

Belediye tarafından yapılan, işletilen yerler, ruhsatlandırılan işyerleri ile bakım ve onarımından 

sorumlu olduğu alanlar ve diğer mevzuat ile sorumluluğuna verilen yerler ile sınırlıdır.   

 

Madde 20: Yürürlük 

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan ve uygun araçlar ile halka 

duyurulduktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Madde 21: Yürütme 

Bu yönetmelik hükümlerini Hayrabolu Belediye Başkanı yürütür.  

 

 

 

 

Fehmi ALTAYOĞLU        Dilek  ÇEġMELĠ         Fatih ERTEM 

Hayrabolu Belediye BaĢkanı                  Meclis Divan Katibi                      Meclis Divan Katibi 

 
 

 

*Bu Yönetmelik; Belediyemiz Meclisinin 02/11/2016 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  


