Belediye meclisinin 06.10.2016 tarih ve 2016/213 sayılı kararı ile imar ve
bayındırlık komisyonu ile bütçe plan komisyonuna havale edilen Yatağan Belediyesi
emir ve yasaklar yönetmeliği komisyonlarca incelenmiş, yapılan müzakereler sonucunda
komisyona havale edilen yönetmeliğin uygunluğu yönündeki rapor belediye meclisince
de görüşülerek, Belediyemizce 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b)
fıkrası gereği
hazırlanan Yatağan Belediye Başkanlığı
Emir ve Yasakları
Yönetmeliğinin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (m) fıkrası uyarınca aşağıda
belirtildiği şekilde belediye meclisine kabulüne, bilgi için kararın bir örneğinin
Kaymakamlık Makamına gönderilmesine, gereği için bir örneğinin zabıta müdürlüğüne
verilmesine, 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesi uyarınca,
Belediye meclisinin 03.11.2016 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi.

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, ve Hukuki Dayanak
Amaç
MADDE: 1-Bu yönetmelik belde sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı bir düzen içinde
yaşamalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE: 2-Bu yönetmelik belediye sınırları içinde bulunan özel ve tüzel kişileri
kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE: 3-Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b)
bendine dayanılarak ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkında
486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler kanunu
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
BELEDİYE ZABITASININ UYGULAMADAKİ HUKUKİ DAYANAKLARI
2709 Sayılı T.C. Anayasası
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
2463 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun
5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş
Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı
Hakkında Yönetmelik.
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu.
6183 Sayılı Amma Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu.
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.
2893 Sayılı Bayrak Kanunu.
552 Sayılı Yaş Sebze ve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında
K.H.K.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
yapılacak Yardımlara Dair Kanun.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu.
5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 Tarih
ve 25245 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik.
2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
08.01.2005 Tarih ve 25694 Sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.
19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bitkisel Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği.
İKİNCİ KISIM
Emirler ve Yasaklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar, Emir ve Yasaklar
Genel Kurallar
MADDE:
yanlış
bilgi
engelleyecek
kalabalık yapmak

4-Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada,
vermek
ve
asılsız
bildirimde
bulunmak,
görevlerini
biçimde
zorluk
çıkarmak,
kamuoyu
oluşturmak,
suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak yasaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Huzur Esenlik Nizamla İlgili Emir Ve Yasaklar

MADDE: 5-Yaya kaldırımlarında, yayalara mahsus meydan ve yollarda, park bahçe
ve yeşil alanlarda motorlu ve motorsuz her çeşit araç ile (Engelli vatandaşlarımızın özel
durumları gereği kullanmak zorunda oldukları araçlar hariç) girmek yasaktır. Tarım alet ve
ekipmanların cadde sokak vs. yerlere bırakılması yasaktır.
MADDE: 6-Cadde ve sokaklarda umumi çeşmeler önünde veya başka suretle çamaşır,
halı, kilim ve benzeri eşyalar ile canlı hayvanlar motorlu veya motorsuz vasıta yıkamak,
çeşmelerden hortum ile evlere ve işyerlerine su almak yasaktır.
MADDE: 7-Belediye tarafından yasak olarak belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda
Belediyeden izin almadan çadır kurmak ve sergi açmak suretiyle her türlü eşya ve ürün
satmak yasaktır.
MADDE: 8-Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak isim levhaları ile bina
numaralarını her ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, tahrip etmek ve bunların yerlerini
değiştirmek, ayrıca; binalara belediyece takılmak istenilen numaraların takılmasına mani
olmak yasaktır.
MADDE: 9-Dükkân, mağaza ve tüm binaların kapı, pencere, duvar, saçak gibi
dışarıdan görülecek yerlerine; Belediyeden izin almadan hasır, bez, çuval, teneke, kafes
vesaire kabilinden şeyler koymak, asmak ve görüntüyü bozmak yasaktır.
MADDE: 10-Belediyenin belirleyeceği yerler dışında yanıcı, yakıcı, patlayıcı madde
kullanmak, piknik yapmak, top oynamak vb. gibi halkın gelip geçmesini engelleyecek ve
halkın huzurunu bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak yasaktır.(Cezai ehliyeti
olmayanların bu fiilleri işlemesine veli veya vasileri engel olmak zorundadır.)
MADDE: 11-İşyeri sahipleri, işleticileri ve meskenlerde oturanlar fosseptik ve benzeri
sebeplerden dolayı oluşabilecek; sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi haşaratın
ürememesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır. ( Ev ve bahçelerde bulunan havuzlardaki
suların, sık sık değiştirilmesi ve temizlenmesi mecburidir.)
MADDE: 12-Gramaj ve fiyatları ilgili kurum ve kuruluşça tayin ve tespit edilmiş
(ekmek, simit vb.) olan emtiaların azami satış fiyatı ve narhına uyulması mecburi olup,
bunların saklanması, satıştan imtina edilmesi yasaktır.
MADDE: 13- Milli Bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlar ile işletme sahipleri ve
işletenleri işyerlerine vs. yerlere bayrak asmak zorunda olup kirli ve yırtık bayrak asmak
yasaktır.
MADDE: 14- Kamuya ait park ve bahçelerde çimenlere basmak, çiçek koparmak ve
havuzlara girmek, ağaç kesmek ve tahrip etmek yasaktır. (Cezai ehliyeti olmayanların bu
fiilleri işlemesine veli veya vasileri engel olmak zorundadır.)
MADDE:15-Umumun istifadesine mahsus yerlerde Park ve bahçelerde, otobüs
duraklarında vb. yerlerdeki oturma gruplarında uzanmak, uyumak, belediyece konulmuş
kanepe vs.lerin yerlerini değiştirmek, umumun kullanımına sunulan bank, spor aletleri
vb.lerini maksadı dışında kullanmak ve başkalarının kullanmasını engellemek yasaktır.

MADDE: 16-Konut alanlarında Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat,
inşaat ve gürültü yaratacak her türlü işi sabah saat 10.00’dan önce, diğer günlerde 08.00’dan
önce ve haftanın her günü dahil akşam hava karardıktan sonra izin almaksızın yapmak
yasaktır.
MADDE: 17- Tüm işyeri ve müessese sahiplerinin; işyerlerinde işyeri ruhsatını, fiyat
listesini ve ustalık belgesini görünür yere asması zorunludur.
MADDE: 18-Binalar, apartmanlar, işyerleri vb. yerlerin önüne özel araç park etmek
amacıyla, zincir bağlamak, çiçeklik koymak, park yasağı levhası, sandalye vb. şeyler koymak
yasaktır.
MADDE: 19-Mesken veya işyeri ile kaldırım arasındaki alanları; apartman ortak
kullanım alanlarını ve iş hanı ve pasajlarda, geliş geçişe mahsus yerleri işgal etmek veya
buralarda mal satışa arz etmek yasaktır. İşgal edenler hakkında ceza tutanağı tanzim edilmekle
birlikte işgale devam edildiği takdirde zabıta tarafından men edilir. Ortak kullanım
alanlarındaki ve umumi tuvaletlerdeki tuvalet ve lavaboların temiz tutulmaması yasaktır.
MADDE: 20-Belediye sınır alanları içerisinde, Belediyece belirlenen otoparklar
dışında, park eden araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücret almak yasaktır.
MADDE: 21- Belediyeye ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak
vs. gibi her ne maksatla olursa olsun belediye malına zarar vermek yasaktır.
MADDE: 22-Konut vb. alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin halkın huzurunu
bozacak ve dinlenmesine engel olacak biçimde duman, ışık, ısı, gürültü ve benzeri
rahatsızlıklar çıkararak çalışmalar yapılması yasaktır.
MADDE: 23-Belediyece tespit edilen açılış kapanış saatleri dışında işyerlerinin açık
tutulması yasaktır. Umuma açık eğlence yerlerinde belediyemizden canlı müzik izni verilen
yerlerin gece saat 24:00’de kamu istirahati başlaması nedeniyle müzik yayınlarına son
vermeleri mecburidir.
MADDE: 24-Halkın huzur, sükûn ve kamu istirahati açısından dinlenme yerleri ve
şehir dâhilinde mesken bulunan yerlerin altında, yanında, yakınında açılmasına izin verilen,
Umuma açık eğlence yerlerinde Belediyeden izin almadan Elektronik ses yükselticili
kullanarak veya natürel olarak canlı müzik yapılması yasaktır.
MADDE: 25-Belediye pulu yapışmamış veya soğuk damga olmamış ilanları
dağıtmak, izin almadan kanunen verilmesi lazım gelen resim ödenmeden her türlü ilan ve
reklam yapmak, Belediyeden izin almadan ve vergisi yatırılmadan her türlü broşür ve el ilanı
dağıtmak yasaktır.
MADDE: 26- Belediye sınır alanları içerisinde Belediyeden izin almadan hurdacılık
ve seyyar satıcılık yapılması yasaktır. Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon,
kamyonet, çuval vs. ile hurda, kağıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek yasaktır.

MADDE: 27-Yüksek sesle veya ses yükseltici araçlarla, durarak veya gezici olarak
satış, reklam, ilan yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp, çağırmak, klakson çalmak
yasaktır.
MADDE: 28-Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık
belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk
yapmak yasaktır.
MADDE: 29- İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki
içenlere müsamaha etmek yasaktır.
MADDE: 30- Dükkan ve binalara cadde ve sokakların görüntüsünü bozacak şeyler
asmak veya çivi, çengel gibi şeylerle bulunduğu faaliyetle ilgili ürün asarak teşhirde
bulunmak yasaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temizlik İle ilgili Emir ve Yasaklar
MADDE: 31- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp,
sakatat, yaş deri ve benzerleri gibi şeyleri sermek, kurutmak veya açıkta taşımak ayrıca;
Çevreyi rahatsız edecek biçimde tiksindirici görüntü yaratacak veya fena koku neşredecek
eşya sermek veya kurutmak yasaktır.
MADDE: 32-Yollardaki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri
buralara atmak, Belediyeden izin almadan kanalizasyon ve kanal temizliği için baca açmak,
kanal veya kanal bağlantısı gibi değişiklikler yapmak yasaktır.
MADDE: 33-Kapılardan, pencerelerden, teras ve balkonlardan halı, kilim vs. kabilinde
her türlü ev eşyası silkelemek yasaktır.
Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak,
Apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. Silkelemek
yasaktır.
MADDE: 34-Binaların sokağa bakan dış duvarlarını, caddeleri, sokakları ve
tretuvarları v.b. yerleri; tebeşir, yağlı boya, katran ve benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve
kirletmek yasaktır.
MADDE: 35- Yollara paspas , işyeri önlerine araç parkına engel olacak duba ve
benzeri şeyler koymak yasaktır.
MADDE: 36- Cadde, sokak ve meydanlara pis su akıtmak, lağım olmayan yerlerde
septik çukuru yapmamak ve pis suları açıkta akıtmak yasaktır.
MADDE: 37- Cadde, Sokak ve kaldırım üzerlerinde motorlu veya motorsuz araç
yıkamak, bozulmuş aracın tamiratını yapmak yasaktır.
MADDE: 38-Belediye tarafından koyulan, çöp konteynırların çöp kutuların, kül
tankların ve geri kazanım sepetlerinin, belirlenmiş yerlerinden gerekli izin alınmadan
değiştirilmesi yasaktır.

MADDE: 39-Çöpleri belediyece belirlenen saatler dışında meydan, cadde, bulvar ve
sokağa çıkarmak, evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa, havalandırmaya ve yan
parsellerin de bulunan arsalara vb. yerlere dökmek, bırakmak ve atmak yasaktır.
MADDE: 40-Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile
bilumum eşyaları merdiven boşluklarına bırakmak yasaktır.
MADDE: 41- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü
kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarının ( inşaat atıkları moloz vb.) kendi işyeri
imkanları ile temizlenip toplanması ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürülmesi
zorunludur.
MADDE: 42- Belediyenin çöp konteynırlarına;
Her türlü, taş, tuğla, molozlar Çimento, kireç, kereste, demir gibi inşaat artıkları.
Her türlü imalathane ve fabrika artıkları,
Tamir edilen yolun çamur ve moloz artıkları
Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi
atıkları,
e) Atık pil ve akümülatörler gibi maddeler
f) Apartman, işyeri ve imalathane gibi yerlerde yakılan kaloriferlerden çıkan cüruf ve
atıkları ve benzeri çöp kapsamına girmeyen maddeleri atmak yasaktır.
a)
b)
c)
d)

MADDE: 43- Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon,
fosseptik, her türlü sanayi ve çirkef sularının akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirleri almak
zorunludur.
MADDE: 44-Dükkan ve binaların sokak üzerindeki cephelerinde ve önlerindeki
kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır.
MADDE: 45- Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan çamurlu ve kirli
suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak yasaktır.(Zorunlu hallerde boşaltmalar en yakın
kanal ızgarasına hortum vasıtasıyla akıtılabilir.)
MADDE: 46-Belediyemiz sınır alanları içerisinde, Mahalli Çevre Kurulunca alınan
kararlarda belirlenen yakıtların dışında, çevre kirliliğine sebebiyet verecek her türlü katı, sıvı
ve izin verilmeyen maddelerin yakılmasına ve bu maddelerin yakıt olarak kullanılması
yasaktır. Su ısıtma amaçlı olarak Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararların uygulanması
zorunludur.
MADDE: 47-Kalorifer ile ısınması yapılan resmi kurum ve kuruluşlar, işyerleri,
konutlar, vb. tüm yerlerde Kalorifer Ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştırmak ve
kalorifer yaktırmak yasaktır.
MADDE: 48- Dükkan, mağaza, meskenlerden, imalathane ve benzeri binalarda etrafa,
gelip geçenlerin sıhhatine zarar verecek şekilde duman, toz, kurum, koku çıkartmak yasaktır.
MADDE: 49- Fosseptik atıklarının taşıyıcılar tarafından Belediyece gösterilen yer
dışında başka bir yere dökülmesi ve çıkarılan muzahfaratı sokakları kirletecek şekilde
nakletmek yasaktır. Fosseptik atık taşıyıcılarının Belediyeden işletme belgesi alması
mecburidir.

MADDE: 50-Belediye sınır alan içerisinde cadde, sokak, meydan, boş arsalara, dere
vb. yerlerin kenarlarına ve içerisine enkaz, katı, sıvı, çöp vb. atıkların atılması yasaktır.
MADDE: 51-Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara park, bahçe ve rast gele yerlere ,
tükürmek, sümkürmek, sigara izmariti vb. çöp atmak yasaktır
MADDE: 52-Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan
parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu ve benzeri eşyalar çıkartmak
yasaktır.
MADDE: 53-Kalorifer veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan apartman, otel, İşhanı, tiyatro,
sinema gibi yerlerin ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağı düşürülemez.
Yukarıda bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulması mecburidir.
Kaloriferler MÇK kararlarına göre hava kalitesinin bozuk olduğu zamanlarda dış ortam
sıcaklığı gece ve gündüz (+15) derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların
yakılması yasaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evcil, Sokak Ve Ahır Hayvanları İle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE: 54-Kedi Köpek, süs kuşları vb. evcil hayvanların sağlık kontrolleri ve
koruyucu aşıları yapılmak zorundadır.
MADDE: 55- (1)Köpeklerin sahipleri tarafından tescilini yaptırmaları ve marka
almaları mecburidir.
(2) Cadde, sokak, meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde markasız,
ağızlıksız ve tasması sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. Tasma, kayış
veya zincirin köpeğin gelip geçenlerin ulaşamayacağı biçimde kısa olması zorunludur.
(3) Sahipli ve kayıtlı bulunan köpeklere Veteriner Müdürlüğü veya Muğla Büyükşehir
Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğünce kuduza karşı koruyucu aşı yaptırılmamış ve
burunsalık takılmamış ise sahibine para cezası uygulanır ve gerekli aşının yapılması sağlanır.
(4) Köpek ve kediler tarafından ısırılan diğer hayvanlar, ısıran hayvanla birlikte
Veteriner İşleri Müdürlüğü veya Muğla Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü
tarafından, kayıtlı olsun olmasın mutlaka kontrol altına alınır.
(5) Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek
şekilde kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak yasaktır.
(6)Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısını sahibi tarafından bir
torba içine toplanarak çöp kutusuna atılması zorunludur.
MADDE: 56- Meskun mahal içerisinde ahır, ağıl ve kümes bulundurulan yerlerde , yer
küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan beslenmesi durumunda, ağıl ve kümeslerin
sürekli olarak temizlenmesi, ilaçlama ve dezenfekte yapılması ve biriken hayvan atıklarının
şehir dışına taşınması zorunludur.
MADDE: 57-Umumun yiyip içilmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine ve
eğlenilmesine mahsus yerlerde kedi ve köpek gibi hayvanların bulundurulması yasaktır.
MADDE: 58- Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara hayvan bağlamak, Kümes, ahır,
ağıl ve evcil hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe ve benzeri yerlerde otlatmak
yasaktır.

MADDE: 59- Belediyeden izin almadan, yollardan hayvan sürüsü geçirmek yasaktır.
MADDE: 60-(1) Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarları dışında
hayvan alım ve satımı yapmak yasaktır.
(2)Belediyeden izin almadan hayvan sağlık belgesi ( Menşe Şahadetnamesi) ve hayvan
sağlık raporunu ibraz etmeden, hayvanları şehre getirmek veya bunları şehrin içinde bir
yerden bir yere götürmek yasaktır.
(3) Kurban bayramlarında, Belediyece belirlenen yerler dışında hayvan alım satım ve
kesimi yasaktır.
MADDE: 61- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili
kurumlara bildirmemek, hayvan leşlerini gelişi güzel yerlere atmak ve gömmek yasaktır.
MADDE: 62- Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde gerek mesken, gerekse
meskun mahallere en az 3km. kadar yakın mesafelerde arı kovanı bulundurmak yasaktır.
Sahipleri bulunamayan veya kendisine tanınan süre içinde arı kovanlarını uygun yerlere
kaldırmayan şahıslara ait kovanlar, Belediyece kaldırılır yapılan masraflar cezası ile birlikte
ilgilisinden tahsil edilir.
MADDE: 63-Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış süs hayvanı ve evcil hayvan
bulundurmak yasaktır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapı İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE: 64- Yapıların, tamir, onarım ve yıkımları esnasında etraflarına güvenlik
önlemleri almakla birlikte, toz çıkmaması açısından sulama yapılması zorunludur. Ayrıca
gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle moloz, sıva, boya vb. malzemelerin caddeye,
sokağa, kaldırıma vb. yerlere düşürülmesi ve atılması yasaktır. Yapıların inşaat aşamasında
2m. tahta perde sıva yapımı aşmasında inşaat boyu kadar file perde çekmeleri zorunludur.
MADDE: 65- Yapıların tamir, onarım ve yıkım yapılacak yerlerde, kurulacak
iskelelerin, çevrilecek tahta perdelerin sıva esnasında çekilecek file perdelerin ve vücuda
getirilecek her türlü yapı tertibatının gelip geçenlere, yollara ve yollardaki ağaçlara, yer
altındaki ve havadaki nakil hatlarına en ufak bir zarar vermeyecek ve etrafı kirletmeyecek
biçimde sağlam ve düzenli olmaları ve bunların varlığına, gerek gösteren iş biter bitmez
ortadan kaldırmaları zorunludur.
MADDE: 66- Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara zarar
verecek bir çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde veya bunların oluşacağını gösteren
belirtilerin oluşması halinde, yapmış olduğu işlemleri derhal durdurmaya ve gerekli kamu
kuruluşlarına derhal haber vermeye ve bu iş bitinceye kadar yolda ikaz edecek bir işaret
bulundurmaya, yoldan geçenleri ikaz etmeye yapı sahipleri veya içinde oturanlar zorunludur.
MADDE: 67- Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine
zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi atıkları,
hurda gibi çirkin görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması yasaktır.

MADDE: 68- Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve
bakımsız kaldığı tespit edilen, her türlü binaların olumsuzluğunu giderebilmesi için verilen
süre içerisinde gerekli tamir, bakımı ve onarımı yapmak zorunludur. Yapılmadığı takdirde
varsa yönetici, yoksa kat malikleri hakkında işlem yapılır.
MADDE: 69- (1)Yollarda, meydanlarda belediyenin izni olmadan, ne maksatla olursa
olsun yeri izinsiz kazmak yasaktır. Belediyeden izinli kazı yapıldığı hallerde, bu gibi işler
yolların en tenha olduğu zamanlarda yapılacak, bitirilmesi mümkün olmayan hallerde, gerekli
güvenlik işaretleri konulacak, geceleri de ışık vb. işaretle belirtilecektir.
(2) Belediye tarafından yapılan ve düzenlenen tretuvarların vb. aslına aykırı
düzenlenmesi ve değiştirilmesi yasaktır.
MADDE: 70- Belediyeden izin almadan gece vakti inşaat faaliyetinde bulunmak
yasaktır.
MADDE: 71- Her binanın kanalizasyon bağlantısının yapılması zorunludur. Ana
kanalizasyon sisteminin olmadığı veya bağlantıda kod düşüklüğünden dolayı kanala bağlantısı
yapılamayan binalarda, lağım çukuru (fosseptik) bulunacaktır. Fosseptik çukurunun çevreye
koku ve sızıntı yapmaması konusunda her türlü önlemin alınması zorunludur.
MADDE: 72- İşyerlerinin sokak cephesine konulan tente ve siperleri, Belediyece
belirlenen şekle uygun olarak ve Belediyeden izin alınarak yapılır. Bu şekle uygun olsa bile
eski, kirli ve yırtık tente ve siper kullanmak yasaktır.
MADDE: 73- (1) Dükkânlara sanayi müesseselerin ve serbest meslek erbabının
çalıştıkları yerlerin ön cephelerine ve görünür yerlerine sahiplerinin ad ve soyadları ile
müesseselerinin veya ilgili şahısların işini gösterir Türkçe bir levha asmak mecburidir.
(2) Tanıtıcı levhaların Belediye Meclisince kabul edilen İlan Reklâm ve Tanıtım
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılması mecburidir.
MADDE: 74- (1) İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında yol veya yay kaldırımları
bozmaları yasaktır.
(2)İnşaat sahiplerinin bozdukları yol ve kaldırımları derhal onarmaları zorunludur.
MADDE: 75- Meydan Cadde ve Sokaklardan her türlü tamirat ve hafriyat alımı
esnasında lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla
tehlikeyi belirtmemek yasaktır.
MADDE: 76- Dükkan ve binalara cadde ve sokakların görüntüsünü bozacak şeyler
asmak veya çivi, çengel gibi şeylerle bulunduğu faaliyetle ilgili ürün asarak teşhirde
bulunmak yasaktır.
MADDE: 77- Belediyeden izin almadan Lağım, su borusu vesaire geçirmek maksadı
ile yolları tahrip etmek, Asfalt ve beton yolların vasfını bozmak yasaktır.
MADDE: 78-Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde Belediyeden hafriyat
izin belgesi almadan hafriyat yapmak yasaktır.
MADDE: 79-Yanmış veya herhangi bir sebeple yıkılmış olan binaların sahipleri,

enkazları verilen süre içerisinde kaldırmaya, binanın tehlike arz eden kısımlarını tamir etmeye
ve binanın etrafında gerekli önlemleri almaya mecburdur.
MADDE: 80-Toprak, kum, mıcır, hazır beton vb. kömür tozu ve talaş gibi maddeler
taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan
vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini
branda ile örtmemek yasaktır.
MADDE: 81-Her türlü binalarda üst kat dairelerden, yan dairelerden, bitişik
binalardan herhangi bir şekilde alt kata, yan kata, yan binaya su, baca vb. sızıntıya meydan
vermek yasaktır.
MADDE: 82-İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında
küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının
kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar
üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak yasaktır.
ALTINCI BÖLÜM
Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE: 83-Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacaların her yıl temizlenmesi ve
yangına karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

MADDE: 84-Şehir içinde kağıt, ot, çöp vb. gibi şeyleri her ne maksatla olursa olsun
yakmak yasaktır.
MADDE: 85- Binaların yangından Korunma Yönetmeliği ve İtfaiye Daire
Başkanlığının belirlediği şartlar çerçevesinde Belediye sınır alanları içerisinde iş hanları,
pasajlar, ve İş yerlerinde çıkabilecek yangınları önlemek ve söndürmek için yeterli sayı ve
nitelikte yangın söndürme cihazlarının, muayeneleri yapılmış, kullanıma hazır halde
bulundurulması zorunludur.
MADDE: 86-Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek
üstlerini kapatmak, bu musluklardan ve Belediye araçlarının su aldığı depolardan su almaya
engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, bu musluklardan amacı dışında su almak yasaktır.
MADDE: 87- 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 yasaktır.
MADDE: 88-Belediyece belirlenen alanlar dışında likit petrol gazı tüplerinin depo
edilmesi yasaktır.
MADDE: 89-Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Fabrika, fırın, Han, Hamam,
Pansiyon, Otel, işhanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar
devamlı surette çalışır durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte
olacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Pazar Yerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE: 90-Belediyenin belirlediği yer ve zaman dışında Pazar kurmak yasaktır.
MADDE: 91- Pazaryerlerinde, kendisine tahsis edilen yeri taşarak yer ihlali yapmak,
başka bir yere izinsiz sergi açmak, izin verilen şekil dışında sergi açarak diğer esnafların
görünümünü engellemek yasaktır.
MADDE: 92- Pazarcıların kendilerine tahsis edilen yerlerini başkasına kiraya vermesi
veya satması yasaktır. Bu gibi hallerde ceza verilmesinin yanı sıra kendisine tahsis edilen yer
pazarcıdan geri alınır.
MADDE: 93 -Pazaryerlerinde tezgâh sahibi olan pazarcı esnafların belediyece
onaylanmış pazarcı yer tahsis belgesini almaları zorunludur. Belediyemizce verilen pazarcı
yer tahsis belgesini pazar devam ettiği sürece görevli memurlara sorulduğunda göstermek
mecburiyetindedirler.
MADDE: 94- Her ne suretle olursa olsun pazarın nizam ve intizamını bozacak hal ve
hareketlerde bulunmak, hileli satış yapmak yasaktır.
MADDE: 95- Pazaryerlerinde görevli memurlara görevlerinin ifası ile ilgili zorluk
çıkartmak yasaktır.
MADDE: 96- 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 yasaktır.
MADDE: 97-(1)Pazaryerlerinde, soyulmadan, yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda
maddelerinin açıkta ambalajsız şekilde satışa sunulması yasak olup, üzerlerinin kapalı olması
zorunludur
(2) Süt ürünlerinin (Yoğurt, Yağ, vb.) açıkta satışa sunulması yasaktır.
MADDE: 98-Pazar yerlerinde canlı kanatlı hayvan satışı yapılması yasaktır.
MADDE: 99- Pazarcı esnafı satış için kullandığı teraziler Ölçüler Kanununa göre
damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. Bozuk, kırık ve ayarı bozuk TS dışı teraziler
kullanılmayacaktır.
MADDE: 100-Üretici pazarında kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar,
üretici olduklarına dair Ziraat Odasından almış oldukları üretici belgesini ibraz etmek
zorundadırlar.
MADDE: 101-Pazarcı esnafı pazaryerini ve tezgâh yerini temiz tutacak, tezgâhından
çıkan yaş kuru ve her türlü çöp atıklarını poşetler içerisinde Belediyemizce gösterilen yerlere
koyarak, tezgah yerini ve etrafını temizlenmiş olarak Pazar yerini terk edecektir.
MADDE: 102-Pazar yerinde pazarcı esnafının kullandığı terazilerini müşterilerin
göreceği yere koyması mecburdur.

MADDE: 103-Belediye Meclisince belirlenen Pazar yeri işgaliye vb. ücretlerini
ödememek veya ödemekte zorluk çıkarmak yasaktır.
MADDE: 104-Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren ve
Pazar yerlerinde pazarcı esnafına tahsis edilen yerlere 3 hafta üst üste mazeretsiz olarak
gelmeyen esnafın yeri iptal edilerek, pazardaki faaliyetlerine son verilecektir.
MADDE: 105-Pazar yerinde seyyar olarak açıkta yiyecek ve içecek ile işporta satışı
yapmak yasaktır. Bu gibi satış yapan seyyar satıcılar hakkında Belediye Kanununu 15/m
bendindeki kurallar geçerli olup satanlar hakkında ilgili maddeye göre işlem yapılır.
MADDE: 106-Pazarcıların sattıkları mallarla ilgili olarak müstahsil belgesi veya
fatura bulundurmaları ve belediye görevlilerince istenildiğinde ibraz etmeleri zorunludur.
Satışa sunduğu mallar üzerine fiyat etiketi koymamak yasaktır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE: 107-Ulaştırma Daire Başkanlığının (UKOME) oluşturduğu Trafik
Komisyonunca Belediye sınırlar alanları içerisinde güzergah izni verilen her türlü araçların,
verilen güzergahlarda çalışması mecburi olup, güzergah dışına çıkılması yasaktır.
MADDE: 108- Belediye otobüs duraklarına, özürlü araçları için ayrılan park yerlerine,
yaya yol üzerine kaldırım ve yol kavşaklarına araç park etmek yasaktır.
MADDE: 109-Ulaştırma Daire Başkanlığınca (UKOME) belirlenmiş olan Belediye
Otobüs ve toplu taşıma araçlarının, indirme ve bindirme duraklar haricinde, yolcu almak,
indirme ve bindirme yapmak yasaktır.
MADDE: 110- Ulaştırma Daire Başkanlığının (UKOME) oluşturduğu Trafik
Komisyonun kararı ile park etmenin yasak olduğu yerlerde, bekleme yapmak, park etmek,
yolcu indirip bindirmek yasaktır.
MADDE: 111-Kamyon, otobüs, iş makinesi, minibüs, midibüs, traktör, vb. araçların
belediyece belirlenen yerler dışında gelişi güzel yerlere park edilmesi yasaktır.
MADDE: 112-Belediye sınır alanları içerisinde Ulaştırma Daire Başkanlığından
(UKOME) izin almadan her türlü (Personel, Öğrenci vb. ) servis taşımacılığı yapmak yasaktır.
Servis taşımacılığı izni verilen, servis işletmecileri, Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen
kurallar doğrultusunda çalışmaları zorunludur.
MADDE: 113- Belediye sınır alanları içerisinde belirli hat ve güzergah üzerinde
çalışan ve insan nakliyatı yapan bilumum vasıta sahip ve şoförleri çalıştıkları hatların ismini
ihtiva eden bir levhayı ön sağ camının alt köşesine asması mecburidir.
MADDE: 114- Belediye sınır alanları içerisinde insan nakli yapan bilumum vasıta
sahip ve şoförlerinin Ulaştırma Daire Başkanlığının (UKOME) ve İlgili Esnaf Odaları ve
Ticaret Odalarınca tayin ve tespit edilmiş olan ücrete uyması ve bu ücretle ilgili fiyat
tarifelerini vasıtanın müşteriler tarafından görülebilecek bir yere asması mecburidir.

MADDE: 115- Belediye sınır alanları içerisinde Ulaştırma Daire Başkanlığından
(UKOME) izin almadan ticari taksi işletmeciliği yapmak yasaktır.
MADDE: 116-Cadde ve Sokaklara ticari amaçlı olarak satılık-kiralık araç koyulması
yasaktır.
MADDE: 117-Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini
önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak yasaktır.
MADDE: 118-Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve
değnekçilik yapmak yasaktır.
MADDE: 119-Şehir içinde amme mülkü üzerinde Belediyece veya Ulaştırma Daire
Başkanlığınca (UKOME) tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek
yasaktır.
MADDE: 120-Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile
çalışmak, şehir dahilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi
uygulamak ve pazarlık etmek yasaktır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE: 121- Çalışanların kişisel temizliği ile kep, bone, eldiven, iş gömleği vb.
olmaması veya yetersiz olması yasaktır.
MADDE: 122- Her türlü gıda maddesi imal, istihsal veya depo edilen ve satılan
müessese veya dükkanlar ve halkın yıkanıp temizlenmesi ve eğlenmesi ile ilgili yerlerde
çalışanlardan sıhhi muayene cüzdanını hamil olmayan veya sağlık muayenesi tekrar
edilmemiş olan müstahdem ve işçi kullanmak yasaktır. (Sağlık muayeneleri üç ayda bir
tekrarlanacaktır.) Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler işveren ile birlikte cezalandırılır.
MADDE: 123- İşyerlerinin ve imalathanelerinin mutfaklarının umumi durumunun pis
olması, işyerlerinde ve imalathanelerde sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması, İşyerlerinde
ve imalathanelerde kullanılan, her türlü malzemenin (gazete kâğıdı kullanılması, pasa bezi,
ekmek tahtası, yatak ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, masa,
sandalye, yatak ve yatak takımlarının yırtık, kirli, kırık vb.) sağlık koşullarına uygun
olmaması yasaktır.
MADDE: 124- Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil
kaplarının gerekli hijyenik şartları taşımaması yasaktır.
MADDE: 125- Konutlarda ve işyerlerinde ihtiyaç kadar standartlara uygun olan, ağzı
kapalı çöp bidonlarının bulunması mecburidir.
MADDE: 126- Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili,
TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması yasaktır.
MADDE: 127- Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda
maddelerinin depolanması yasaktır.

MADDE: 128- Mezbaha veya et kombinası dışında canlı hayvan kesimi yapılması
yasaktır. Muğla Büyük Şehir Belediyesi mezbahası dışında; başka mezbahalarda canlı hayvan
kesimi yapılarak kasaplarda satışa sunulmasından önce, Muğla Büyük Şehir Belediyesi
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünde gerekli kontrollerini yaptırmak mecburidir.
MADDE: 129- Veteriner Hekim kontrolünden geçmeden balık ve diğer su ürünlerinin
satılması yasaktır.
MADDE: 130- Özelliğini yitirmiş (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş) gıda maddelerinin
satılması yasaktır. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)
MADDE: 131- Berber ve kuaförlerin kullandıkları aletleri steril hale getirmek için
gerekli sıvı veya steril cihazlarını bulundurmaması, hijyene uyulmaması, işyeri önünde havlu
vb. kurutulması, seyyar olarak berberlik yapılması yasaktır.
MADDE: 132- Her türlü faaliyet alanında bulunan esnafın bağlı olduğu odalardan
fiyat tarife listesi alması zorunlu olup almış olduğu fiyat tarifesine uymaması yasaktır.
ONUNCU BÖLÜM
Mezarlıklarla İlgili emir ve Yasaklar
MADDE: 133- Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda
yapmak, (mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması ve nakli hususunda Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri dairesinde yapılır.) (Belediyelerin belirlediği yerler
haricindeki yerlere ölüleri defnedenler 5237 TCK-196 maddesi gereği cezalandırılır.)
MADDE: 134- Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak
tırmanmak, mezarlıkların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir
bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini
değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne suretle olursa olsun ziyaretçilerin
huzur ve sükunlarını ihlal edecek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde
bulunmak, mezarlıklara zarar vermek yasaktır
MADDE: 135- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların yanında velisi bulunmayan
çocukların mezarlık içine girmesi yasaktır.
MADDE: 136- Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek
yasaktır.
MADDE: 137- Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü tesisat ve tamir
yapmak veya yaptırmak yasaktır.
MADDE: 138- Mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını
istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak yasaktır.
MADDE: 139- Mezarlıklar içinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş
hayvan otlatmak yasaktır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ceza Hükümleri ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
MADDE: 140- (1)Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulmasının denetlemek ve
kurallara aykırılık halinde ilgilisini men etmek ve ilgilisi hakkında işlem yapmak üzere
belediye zabıtası yetkili ve görevlidir.
(2) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davrananlar hakkında 1608 sayılı
Kanun’un 1. maddesi gereğince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin 1.
fıkrasında yazılı ceza verilir ayrıca yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda
ilgili kişiye bir süre de verilebilir.
Belediye Encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da
emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları yüzde yirmi
zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.
Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlüğe Girme
MADDE: 141- İş Bu Yönetmelik belediye Meclisinin kabulü ve www.yatağan.bel.tr
Internet adresinde yayınlandığı tarihi takip eden ilk iş günü yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE: 142- Bu yönetmelik hükümlerini Yatağan Belediye Başkanı yürütür.

