
                                                  
                                          

T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

EMİR ve YASAKLAR YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç  

MADDE 1  

Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları içerisinde esenlik, huzur ve düzenin 

sağlanması amacına yönelik olarak, Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü emrinde görevli olan 

tüm personelin uygulamalarına esas teşkil edecek Emir ve Yasakların belirlenmesi ile 

mevzuata uygun şekilde denetimlerin yapılmasını sağlamaktır. İş bu Emir ve Yasaklar 

Yönetmeliği Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve bağlı alt birimlerini kapsar.   

Kapsam 

MADDE 2  

 

Bu yönetmelik, Buca Belediye sınırları içerisindeki tüm kent halkını, kent halkına 

hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına 

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

hizmet gören kişileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 Sayılı 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 

Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu ve diğer mevzuat 

Belediye sınırları içerisinde esenlik, huzur ve düzenin sağlanması amacına yönelik, 

Zabıta Teşkilatının uygulamalarına esas teşkil edecek Emir ve Yasaklar aşağıda maddeler 

halinde belirtilmiştir.  

 

Emir ve Yasaklar  

MADDE 4 

A) Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar 

1. Belediye Zabıtasına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini 

engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız 

ihbarlarda bulunmak yasaktır.  

 

2. Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde Belediye Zabıtasına kimliği veya adresiyle 

ilgili bilgi vermekten kaçınmak veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmak yasaktır. 

 

3. Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız 

edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak yasaktır. 

 

4. Umumi çeşmelerden; kişisel kullanım amacıyla inşaatlara ve evlere su almak, bahçe 

sulamak; bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt ve aracı yıkamak yasaktır.  

 



                                                  
                                          

5. Mesire yerleri, parklar ve piknik alanlarında; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi 

güzel vaziyette bırakmak, çevreyi kirletmek yasaktır. 

 

6. Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, işyerleri önünde açık ateş, 

mangal, semaver yakmak yasaktır. 

7. Kamuya ait alanlarda ağaçları, fidanları, çiçekleri; koparmak kesmek, budamak ve 

zarar vermek yasaktır. Ortak alanlarda budama ve ağaç kesme faaliyetleri için 

Belediyeden izin alınması zorunludur. Tescilli ağaçların kesim veya budama işleri için 

tescili yapan kurumdan yazılı izin alınması gereklidir. 

 

8. Konut bölgesi, yakın çevresi, konut ve işyerlerinde, mevcut ruhsat ve izin kapsamında 

yapım ve imalat işlerinde kullanılan, gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile yapılacak 

olan çalışmalar;  

 

a. Kasım – Nisan ayları aralığında hafta içi en erken saat 08.00’de başlanır en geç 

saat 17.00’de bitirilir.   

b. Mayıs – Ekim ayları aralığında hafta içi en erken saat 08.00’de başlanır en geç 

saat 20.00’de bitirilir.  

c. Hafta sonu ve Resmi Tatil günlerinde ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak 

üzere çalışma yapmak. Gürültüye duyarlı bölgelerde, sınav zamanlarında 

(okul, hastane vb.) iş bu madde kapsamında çalışma yapmak alınacak özel izne 

bağlıdır.  

 

9. Şehir içerisinde bulunan pasajların, iş merkezlerinin, konut ve apartmanların ortak 

kullanım alanları içerisinde kümes ve kafes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler 

yapmak ya da bulundurmak yasaktır. 

 

10. Konut içerisinde, binaya ait ortak alanlarda veya bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve 

kayıtlı olan evcil hayvanlar ile kümes ve kafes hayvanlarının koku ve gürültü 

yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu 

olup bahse konu evcil hayvanlar için sağlık ve hijyen şartlarına uygun ortam 

sağlanması zorunludur.  

 

11. Hayvan satış izni olan yerler haricinde hayvan alım ve satımı yapmak yasaktır. 

 

12. İşyeri ve konutlarda Belediye kaydı bulunmayan, aşı ve kontrolleri düzenli olarak 

yaptırılmamış evcil hayvan bulundurmak yasaktır.  

 

13. Meskûn mahal içerisinde Arı, büyükbaş, küçükbaş, yük ve kümes hayvanı bakmak, 

beslemek yasaktır. 

 

14. Park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, gerekli izinler alınmadan tanıtım yada satış 

amaçlı stant açmak, tezgah kurmak, bu amaçla izin verilen yerler dışında faaliyet 

göstermek yasaktır. 

 

15. Cadde ve sokaklarda, kamuya açık alanlarda çeşitli vasıtalara monte edilmiş olsa dahi 

cihaz kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek ses yada hoparlör ile yayın 

yapmak, müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, satıcılık yapmak yasaktır. 

 

16. Kamuya ait alanlarda halkın kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzeri şekildeki 

kent mobilyalarının amacı dışında kullanmak yasaktır. 

 

17. Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan 

ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak yasaktır. 



                                                  
                                          

 

18. İnsanlara ve çevresinde bulunan mal ve eşyalara zarar verebilecek şekilde eşya 

taşımak yasaktır. 

19. Meskenlerde bulunanların, civar sakinlerinin huzur ve istirahatini bozacak şekilde 

müzik aleti, radyo, teyp, tv, süpürge, matkap, spor aleti vb... ev aletlerini kullanarak 

rahatsızlık vermesi, gürültü yapması yasaktır. (2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 

Kanunu’nun 14 maddesi gereği Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek 

dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu 

bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur.)  

 

20. Belediye hudutları dâhilinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi olan işyerlerinin 

Belediye encümenince belirlenen işyeri açma - kapatma saatlerine uyması zorunludur.  

 

21. İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak yasaktır. 

 

22. Aşağıda listede belirtilen hususlarda belediye zabıtasının yetkisine giren konularda 

gerçek yada tüzel kişilerin gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermesi yasaktır.  

 

 

ŞİKAYET KONUSU BAŞVURUDA BULUNULACAK 
YETKİLİ İDARE 

Endüstri tesisleri gürültüsü 

Eğlence yeri gürültüsü 

Atölye, İmalathane ve İşyeri gürültüsü 

Bina içinde yapılan tadilat 
dışında şantiye (inşaat) faaliyetleri 
gürültüsü  

Karayolları gürültüsü  

Demiryolları gürültüsü 

Havaalanları gürültüsü 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Çevre 
ve Şehircilik Müdürlüğü 

Öncelikle yetki devri yapılan belediye 
başkanlıkları 

Susturucu veya ses giderici diğer 
parçaları olmadan bir motorlu kara 
taşıtı kullanma 

Korna veya ses çıkaran başka bir cihazın 
zorunlu haller dışında kullanma 

Toplu taşıma araçlarında müzik sesinden 
kaynaklanan gürültü  

Belediye sınırları içinde il/ilçe emniyet 
(trafik) müdürlüğü 

Belediye sınırları dışında il/ilçe jandarma 
komutanlığı 

Deniz ve deniz araçlarından kaynaklanan 
gürültü 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Bağlısı Bot 
Komutanlıkları 

Dini tesislerde ses yükseltici 
kullanımından çevreye yayılan gürültü 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

İl/İlçe Müftülükleri 

           Ev faaliyetleri ve komşuların 
oluşturduğu gürültü (Konut 
içerisinde kişilerin kendi davranış ve 

İlgili belediye zabıtası  veya kolluk 
kuvveti (polis veya jandarma) 

http://www.mahalliidarelerdergisi.org/gurultu/Files/Gurultu/Yetki%20devri/cevresel_gurultu_yetki_devirleri.xls
http://www.mahalliidarelerdergisi.org/gurultu/Files/Gurultu/Yetki%20devri/cevresel_gurultu_yetki_devirleri.xls


                                                  
                                          

alışkanlıklarından kaynaklanan; 
kapı, pencere kapatma, yürüme, 
konuşma, temizlik yapma, mobilya 
çekme, televizyon seyretme, radyo 
dinleme, eğlence amacı dışında 
kullanılan her türlü müzik aleti, 
çamaşır makinesi, buzdolabı, 
elektrik süpürgesi gibi aletleri 
kullanma, evcil hayvan besleme gibi 
faaliyetler ile bina içinde yapılacak 
tadilatı) 

Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu 
gürültü haricinde, konut ve bahçesindeki 
gürültü (düğün vb gibi kutlama, havai 
fişek atımı gürültüsü gibi) 

 

         Konut ve bahçesinin dışındaki 
kişilerden meydana gelen gürültü (yüksek 
sesle konuşarak, bağırarak, anons 
sistemleri gibi ses yükseltici araçlar 
kullanılarak ve darbeli düzenli veya 
düzensiz sesler çıkararak propaganda, 
reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapmak, 
sokakta yapılan eğlenceler (düğün, havai 
fişek atımı v.b.) 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Çevre 
ve Şehircilik Müdürlüğü 

Öncelikle yetki devri yapılan belediye 
başkanlıkları 

 

Hayvan sesi gürültüsü 

 

İlgili belediye zabıtası veya kolluk 
kuvveti (polis veya jandarma) 

          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl 
Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ve yetki 
devri yapılan belediyelerin  
sorumluluğunda olan gürültü 
şikayetlerinizi gurultu@cob.gov.tr 
adresine de bildirebilirsiniz. 

İlgili belediye zabıtası veya kolluk 
kuvveti (polis veya jandarma) 

a. Belediye Zabıtasının görev alanına girmeyen ancak şikayet konusu olan 

gürültü hususlarında tespit ve değerlendirmeler belediye tarafından 

yetkilendirilmiş birim tarafından ölçümleri yapılarak değerlendirilir ve yasal 

işlemi tesis edilir.  

 

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

şekilde ses ve müzik yayını yapmak yasaktır.  

 

24. Mal veya hizmet satmak için başkalarına rahatsızlık vermek yasaktır. 

 

25. Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin 

satışını yapmak yasaktır. 

 

26. Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya 

yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal etmek veya buralarda mal satışa arz etmek 

yasaktır.        

 

http://www.mahalliidarelerdergisi.org/gurultu/Files/Gurultu/Yetki%20devri/cevresel_gurultu_yetki_devirleri.xls
http://www.mahalliidarelerdergisi.org/gurultu/Files/Gurultu/Yetki%20devri/cevresel_gurultu_yetki_devirleri.xls
mailto:gurultu@cob.gov.tr
mailto:gurultu@cob.gov.tr


                                                  
                                          

27. Dilencilik yapmak yasaktır. Dilencilikten elde edilen gelire usulüne uygun olarak el 

konulur ve mülkiyeti kamuya geçirilir. 

 

B) Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar 

1. Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, işyerleri önünde, umuma 

mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, terminal, gar ve parklarda bulunan banklarda 

yatmak, alkollü içki içmek, açık ateş, mangal, semaver yakmak yasaktır. 

 

2. Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma 

lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, 

bozmak, kirletmek, düşürmek ve yerlerini değiştirmek yasaktır. (Hazırlanan Tespit 

Tutanağı ile durum ilgili birime yazılı olarak bildirilir. Tamiri / Tadilatı, Tahakkuku ve 

meydana gelen masrafların ilgilisinden tahsili istenir.) 

 

3. Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol 

kenarı, yeşil alan, park ve rekreasyon alanlarında ve özel korunaklı olarak ayrılan 

yerlerde; 

a. Her ne suretle olursa olsun, ağaçları fidanları kesmek, budamak zarar vermek, 

çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak 

kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek yasaktır.  

b. Çiçeklere basmak, üzerine araç park etmek, açık ateş, mangal, semaver 

yakmak, yük veya malzeme koymak yasaktır.  

c. Bu alanlarda bulunan anıt ve eserlere zarar vermek, uyarı levha ve işaretlerine 

aykırı davranmak yasaktır. 

 

4. Uyarı ve Yasak levhaları bulunmasına rağmen kamuya ait alanlarda bulunan, süs, 

yangın, peyzaj vb. havuzlar ile göl ve göletlerde yüzmek var ise balık tutmak 

hayvanlara zarar vermek yasaktır.  

 

5. Kamuya ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek 

yasaktır. 

 

6. Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların 

giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek geliş geçişe mani olacak şekilde yük, eşya 

ve mal bulundurmak yasaktır. 

 

7. Kişiye ait bina, bağ bahçe, tarla vb… bahçelerden, sarkan ağaç dallarının yaya ve araç 

geçişini engelleyecek şekilde aşağı veya dışarıya sarkmasına meydan vermek yasaktır. 

 

8. Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente, hasır, 

çuval, bez vb. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak yasaktır. 

 

9. Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde 

öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak 

yasaktır. 

 

10. Boş arsaların sahiplerince sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya 

duvar ile kapatıp muhafaza altına alınması zorunludur. Yine bu yerlere hurda, çöp, 



                                                  
                                          

moloz, eşya, vb. malzemelerin atılmasına engel olmak için mal sahiplerince tedbir 

alınması ve lüzumu halinde gerekli temizlik ve bakımlarının yaptırılması zorunludur. 

 

11. Yetkili merciden izin almadan, kamuya ait alanlarda, kaldırım veya yollarda sondaj, 

kazı, imalat vb. yapmak, izinli dahi olsa yapılan çalışmalar esnasında kamuya ait 

alanların kirlenmesine, zarar görmesine neden olmak, konuyla ilgili gerekli tedbirleri 

almamak yasaktır. Oluşan zarar, ziyan, sebep olan kişi tarafından giderilmesi 

gerekmektedir. 

 

12. Yol ve kaldırımların, her ne suretle olursa olsun, işgal edilmesi yasaktır. 

 

13. Dükkânların, sokak veya caddeye bakan cephelerine ürün teşhir etmek maksadıyla 

çivi, çengel, kanca ve benzeri aparatlar montajlayarak üzerinde ürün teşhir etmek 

yasaktır.  

 

14. Kamuya ait yollara, kaldırımlara araç park etmek için yer ayırmak, araç park 

edilmesini önlemek amacıyla baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, 

reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak yasaktır. 

 

15. Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklâm panoları dikmek, sabitlemek 

işyerleri dış cephesinde bulunan ışıklı ve ışıksız reklâm levhalarını cadde ve sokaklara 

dikey vaziyette takmak ve uzatmak yasaktır.  

 

16. Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği’ne aykırı, izinsiz afiş, pankart ve 

tabela asmak yasaktır. Uygun olan materyallerin İlan Reklam Beyannameleri verilmiş 

olmalıdır. 

 

17. Konut ve işyerlerinin yola bakan cephelerinde, vitrinlerinde, ilan reklam yönetmeliği 

ve diğer mevzuata uymayan, yaya ve araç sürücülerinin dikkatini dağıtacak şekilde, 

lazer, projektör, görüntü elemanları vb. tanıtım amaçlı donanım bulundurmak yasaktır. 

 

18. Yetkili idaresinden izin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam panosu ve 

tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek 

yasaktır. 

 

19. Konut ya da işletmelerin yan cephelerinde bulunan diğer konut ya da işletmelerin 

cephe görüntüsünü kapatacak şekilde mal satışa mal arz etmesi, eşya bulundurması, 

reklam panosu, panel, branda, bez vb. malzemelerle cephe görüntüsünü engellemesi, 

kapatması yasaktır.  

 

20. İşyeri önlerinde izinli olarak sergilenecek malzemelerin yüksekliği 1m geçemez. 

Komşu esnafın yazılı muvafakati ve Belediye Zabıtasının onayı ile makul seviye 

belirlenebilir.  

 

21. Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını 

başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak yasaktır.  

 



                                                  
                                          

22. Ruhsatlı otoparklar dışına park eden araçlardan ücret almak, değnekçilik yapmak, 

kişilere rahatsızlık verecek şekilde valelik vb. faaliyetlerde bulunmak yasaktır.  

 

23. Kaldırımlarda, yaya yollarında, meydanlarda yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde 

tekerlekli paten, scoter, kaykay, bisiklet, motorlu motorsuz araç kullanmak, rahatsızlık 

verecek şekilde sportif faaliyetlerde bulunmak yasaktır.  

 

24. Toplu hizmetin eşit olarak dağıtılması amacıyla oluşturulan sıra sistemine uymamak, 

araya girmek, sonradan sıraya dahil olmaya çalışmak, düzeni bozmak yasaktır.  

 

C) Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar 

1. İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde 

tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak yasaktır. 

 

2. Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi olan menşe şahadetnamesi 

(veteriner sağlık raporu) ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya 

müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere 

götürmek yasaktır. 

 

3. Konut ve iş yerlerinden koridorlara, ortak kullanım alanlarına, cadde ve sokaklara 

koku ve duman yayılmasına sebep olmak yasaktır.  

 

4. Belediyeye kayıt edilmemiş, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, 

ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde 

tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu hayvanları serbest, 

başıboş bırakmak yasaktır.  

 

5. Şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek 

yasaktır. Hayvanların bakımlarını ihmal etmek, güçlerini aşan fiillere zorlamak, 

hayvanların aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmak ve hayvanlara fiziksel, 

psikolojik veya cinsel şiddet uygulamak yasaktır. 

 

6. Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi 

yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre 

sokmak, ticari amaçla teşhir edip oynatmak. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 

14. maddesinin (l) bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi 

yasaklanan Pitbul, Terrier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek cadde, sokak ve 

halka açık alanlarda gezdirmek yasaktır.  

 

7. Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir 

şekilde sabitlememek, binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli 

tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi veya eşya koymak yasaktır.  

 

8. Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak 

şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz 

sarkıtlarını, tedbir almadan temizlemek yasaktır. 

 



                                                  
                                          

9. Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, 

umuma mahsus yerlere atılamaz ve izinsiz gömülemez. 

 

10. Park, meydan, cadde, sokak, yeşil alan, rekreasyon alanı, mesire yeri, bahçe gibi halka 

açık alanlarda hayvan kesmek yasaktır. 

 

11. Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, 

büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, 

parklara, bahçelere bırakmak dökmek yasaktır. 

 

12. Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak yasaktır.  

 

13. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-1/D maddesinin (e) bendi 

hükümlerini taşımayan motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde köfte, balık, tost, midye, 

kokoreç vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak yasaktır. 

 

14. Araç ve yaya sirkülasyonunun olduğu alanlarda gıda maddelerinin açıkta toza, toprağa 

maruz kalacak şekilde, pişirilmesi, tanıtım, dağıtım, satış gibi faaliyetlerde 

bulunulması yasaktır. 

 

15. Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa, binada oturanları veya komşu 

yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde boru ve tertibat çıkarmak buna 

bağlı olarak rahatsızlık verecek şekilde is, duman, koku vb. çıkarmak yasaktır. 

 

16. Ruhsatlı mezbahalar haricinde, satışa arz edilecek şekilde hayvan kesimi yapmak 

yasaktır.   

 

17. Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, 

bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak yasaktır.  

 

 

D)  Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar 

1. Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit 

atmak, tükürmek, sümkürmek, tuvalet ihtiyacı gidermek vb. hallerde bulunmak 

yasaktır. 

 

2. Kanalizasyon ve mazgalları tıkayacak, kötü koku yayacak maddeleri atmak ve 

dökmek yasaktır. 

 

3. Yol ve kaldırımlara paspas atmak, etrafı kirletecek ve/veya fena koku yayacak 

deri, gübre ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak, yağmurlu havalarda 

yıkanması amacı ile cadde, sokak ve kaldırım üzerine çiçek saksısı çıkarmak ve 

dizmek yasaktır. 

 

4. Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak 

ve çevreyi kirletmek yasaktır. 

 



                                                  
                                          

5. Her çeşit eşya ve malzemenin; nakliye, yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, 

yerleri ve çevreyi kirletmek yasaktır.  

 

6. Bina yıkımı ve hafriyat çalışmalarında, çevresine rahatsızlık verecek unsurlara 

mani olacak tedbirleri almak zorunludur. 

 

7. Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynerlerin yerlerini değiştirmek, içinde ateş 

yakmak, kesmek, zarar vermek yasaktır. 

 

8. İşyerlerinde, belediye tarafından kabul edilen standartlara uygun, çöp kutusu 

bulundurmamak, şahsına ait çöp kaplarını, her ne sebeple olursa olsun umuma 

mahsus alanlara bırakmak yasaktır. 

9. Çöp kaplarını veya poşetlerini üstü kapalı da olsa, çöp toplama saatleri dışında, 

cadde, sokak ve meydanlara bırakmak, belediyece belirlenen yerlerin haricindeki 

çöp konteynerlerine atmak yasaktır.  

 

10. Binaların bahçelerini ve önündeki kaldırımları temizlememek, süpürülen çöpleri, 

çöp konteynerlerine koymamak yasaktır. 

 

11. Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, 

arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin 

teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri 

atmak biriktirmek yasaktır. 

 

12. Konut veya işyerlerinde oluşan evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya 

depolanmasına özgü yerler dışına atmak yasaktır. 

 

13. Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak,  

 

14. Binalarda yönetimin kararı ya da bina sakinlerinin ortak belirlediği gün ve 

saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek, merdiven, kapı, pencere, eşya yıkamak 

yasaktır.  

 

15. Bina ve civar sakinlerine rahatsızlık verecek şekilde binaya ait, kanalizasyon, 

lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarı, fosseptik ve sanayi atık sularının lazım 

geldiği şekilde bağlantılarının yapılmış olması, gerektiğinde tamir ve tadilatı 

zorunludur. 

 

16. Binaya ait mevcut bağlantılardan oluşan akıntı ve sızıntılar ile binalardan dışarıya 

çıkarılmış ve baca vazifesi gören eklentilerden çıkan is, duman koku vb. için mani 

tedbir almak zorunludur. 

 

17. Binalara ait yağmur suyu borularını tabana kadar indirilmesi, varsa şehir kanalına 

bağlantısının yapılması zorunludur. 

 

18. Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku ve görüntü neşredecek 

madde sermek, sergilemek yasaktır. 



                                                  
                                          

 

19. Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin 

üzerinin kirletilmemesi için lazım gelen koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur. 

 

20. Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken; 

gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık 

suların, yaya veya araç yollarına akmasına izin vermek yasaktır.  

 

21. Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden 

taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır, saksı vb. 

şeyleri asmak, bulundurmak, veya bu amaçla aparat takmak yasaktır. 

22. Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, oluşan atık suların, 

yaya veya araç yollarına akmasına izin vermek, çevreyi kirletmek yasaktır.  

 

23. Tehlike arz eden ağaçların, belediyenin ihtarına istinaden sahiplerince kesilmesi 

zorunludur.  

 

24. Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin 

ve her türlü ibadet yerlerinin, kamuya ait binaların duvarlarını, cadde ve sokaklarla 

tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek 

broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek yasaktır. 

 

25. Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların, gezdirilen evcil hayvanların, 

cadde, sokak ve yol üzerinden geçirilen küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin, 

yerleri kirletmesine meydan verilmesi yasaktır. Oluşan kirliliğin hayvan sahibi 

tarafından giderilmesi ve gerekli temizliğin yapılması zorunludur. 

 

26. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını başıboş şekilde sokaklara bırakmak, 

park, bahçe, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında otlatmak yasaktır. 

 

27. Ticari amaçla veya gösteri yapmak gayesiyle cadde ve sokaklarda hayvan 

oynatmak, bulundurmak yasaktır. 

 

28. Yetkilendirilmiş lisanslı firma ve kişiler haricinde Belediye sınırları içerisinde 

muhtelif araç ve ekipmanla hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek,  bu 

işlemler esnasında çevrenin kirletilmesine sebebiyet vermek yasaktır. 

 

29. Her türlü araçtan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeylerin atılması yasaktır. 

 

30. Binalarda, konutlarda izin verilen yakıtın haricinde, yakıt kullanmak yasaktır. 

 

31. İzin verilen yakıtın haricinde, yakıt satmak yasaktır. 

 

32. Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını 

cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre 

kirliliğine neden olmak yasaktır.  

 



                                                  
                                          

33. İl Mahalli Çevre Kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma 

zaman ve saatleri belirlenmiş olmasına rağmen kaloriferlerin zamanında yakılması 

belirlenen zaman ve saatlere uyulması zorunludur. 

 

34. Kalorifer yakma sertifikası olmayan kişilerin kaloriferci olarak çalıştırması 

yasaktır. 

35. Belediye tarafından tespit edilen saatler dışında (32.Madde, A) Bendi, 8.fıkra) 

kalorifer yakıtı getirmek, yakıt sevkiyatı esnasında çevreyi kirletmek, 

 

36. Yol ve kaldırımda, kamuya ait alanlarda odun kesmek, kırmak ve çevreyi 

kirletmek yasaktır. 

 

37. Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp, atık, kablo ve benzeri malzemeleri 

toplamak, biriktirmek ve yakmak yasaktır. 

 

38. Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya Belediye 

tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık 

alanda depolamak, kamu alanlarına, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak 

görüntü kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır. 

 

39. Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerlerinin 

içine atmak, 

1. Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler: 

a. Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs.), kereste demir 

malzeme ve atıkları. 

b. Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, 

c. Bilumum imalathane ve fabrika artıkları, 

d. Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, 

e. Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve 

bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları, 

f. Beyaz eşya ve mobilya türü eşyalar çöp değildir. 

 

40. Çöp ve süprüntü kavramı içine giren maddeleri; belediye tarafından tahsis edilmiş 

olan çöp bidonu ve konteynerlerden başka yerlere dökmek yasaktır. 

2. Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler: 

a. Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri, 

b. Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri,  caddenin ve yolların 

kardan temizletilmesi, 

c. Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler, 

d. Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri, 

e. Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri, 

f. Soba külleri, 

3. Geri Dönüştürülebilir malzemeler ve ambalaj atıklarının 

değerlendirilmesi.  

Belediye sınırları dahilinde geri dönüştürülebilir malzemelerin ve ambalaj 

atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi Belediyenin ilgili birimi tarafından 

hazırlanan Atık Yönetim Planı kapsamında yürütülür. Belediye ile protokolü olan 



                                                  
                                          

lisanlı kuruluşlar geri dönüştürülebilir malzemeleri ve ambalaj atıklarını (Cam, Kağıt, 

Alüminyum, Plastik, Piller, Motor yağı, Akümülatörler, Beton, Organik atıklar, 

Elektronik atıklar, Demir, Tekstil, Ahşap, Metal materyallerin) toplayabilir.  

Belde sakinlerinin de oluşturulmuş Atık Yönetimi Planına uyması zorunludur.  

 

41. Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı 

içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile 

temizleyip toplamaya ve Büyükşehir Belediyesine ait çöp imha sahalarına 

taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmek zorunludur. 

 

42. Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, krom gibi etkenlerin 

çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi 

işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve krom tutucu filtre takılması ve 

çalıştırılması zorunludur. 

 

E) Belediyenin Ruhsat ve Denetimine Tabi İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar 

1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması yasaktır. 

 

2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının görünür yerde asılı bulundurulması zorunludur.  

 

3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile izin verilen işkolu haricinde faaliyette 

bulunulması yasaktır.  

 

4. İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, 

yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. 

 

5. İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, 

ruhsata aykırı işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonra işyerinin büyütülmesi ve 

ruhsat şartlarında değişiklik yapılması yasaktır.  

 

6. Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde de 

belirtilen saatler haricinde, canlı müzik yayını yapılması yasaktır. 

 

7. Her işyeri ve müessese sahibinin; işyerinin girişine, adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi 

belirtir tabelayı, belediye tarafından alınan kararlara uygun ve tehlike arz etmeyecek 

şekilde asılması zorunludur. 

 

8. İçki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin 

verilmesi, açık içki satılması yasaktır. 

 

9. Kabukları soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilecek maddeleri, açıkta 

bulundurulması ve satılması yasaktır. 

 

10. Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama, 

bekletilme ve ambalajlanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve 

tesisatın; gıda maddelerinin evsafını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, 

temizliği kolay cinste, evsaf ve biçimde olması gerekmektedir. 

 

11. Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. malzemelerin 

sürekli olarak temiz bulundurulması zorunludur.  

 

https://www.forumlordx.net/elektronik-bolumu-genel/


                                                  
                                          

12. İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılması, 

genel temizliğe riayet edilmesi; Yapılan işin türüne göre kullanılan her türlü malzeme 

ile bardak, tabak, çatal, kaşık vb. mutfak malzemeleri, oyun kâğıtları ve aletlerinin, 

temizliğinin yeterli olması, çok aşınmış ve kullanım vasfını kaybetmiş olanların 

kullanılması yasaktır. 

 

13. İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak, işyerlerinin sıhhi vasıflarını herhangi bir 

suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi yasaktır. 

 

14. İşyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı açılması yasaktır. 

 

15. İşyerlerinde çalışanların kötü görüntü arz edecek şekilde günlük elbiselerini özel 

bölme ya da giysi dolaplarının haricindeki yerlere koyması, asması yasaktır. 

 

16. Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş 

elbiselerinin özel bir dolap içinde bulundurması gerekmektedir. 

 

17. Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve 

satılması, paketlenmiş, ambalajlanmış ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi 

geçmiş olarak satılması yasaktır. 

 

18. İşyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası bulundurulması mecburidir. 

 

19. Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve dolaplarında teşhir ve 

muhafaza edilmesi zorunludur. 

 

20. İşyerlerinde, müşterileri rahatsız edecek şekilde canlı hayvan bulundurulması, 

beslenmesi yasaktır.  

 

21. İşyerlerinde her türlü haşaratın bulunmasını engelleyici tedbirlerin alınması, düzenli 

şekilde haşere ilaçlaması yapılması zorunludur. 

 

22. İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, bir malın, haklı sebep olmaksızın satışa 

arz edilmemesi veya saklanması yasaktır. 

 

23. Somun (ekmek) ve pide fırınlarının, dini ve milli bayram günleri boyunca, 

gerektiğinde belediye tarafından belirlenen nöbet çizelgesine uygun çalışması 

zorunludur. 

 

24. Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında, açıkta ekmek bulundurulması ve satışa 

arzı yasaktır. 

 

25. Noksan gramajlı ekmek, pide vb. gıda maddelerinin üretilmesi ve satılması yasaktır. 

 

26. Gıda üretim ve satış yerlerinde üretim izin belgesinin görünür yerde asılı 

bulundurulması zorunludur.  

 

27. Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması yasaktır. 

 

28. Bayat ekmekleri tekrar hamura katarak, üretim yapılması yasaktır. 

 

29. Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, taze ve bayat ekmeklerle ilgili, taze ve bayat 

olduğunu gösterir levha bulundurulması zorunludur. 

 



                                                  
                                          

30. Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, elektronik terazi bulundurulması zorunludur. 

31. Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz 

konusu olduğu, temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve 

bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek 

ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını 

sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu 

eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve 

işletenleri de bu fıkra kapsamındadır.  

 

32. İşyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş, iş elbisesi giymesi zorunlu olup iş 

elbiselerinin, işin ifası için kullanılan malzemelerin hijyen kurallarına aykırı ve kirli 

olmaması gerekmektedir.  

 

33. İş yerlerinde çalışanların ilk yardım ihtiyaçları için içerisinde ilk yardım 

malzemelerinin bulunduğu ecza dolabının bulunması zorunludur. 

 

34. Ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu gıda mamulleri imalathanelerinde un eleme eleğinin 

çalışır durumda bulunması zorunludur. 

 

35. Ekmek üretimi aşamasında kullanılan pasa bezlerinin temiz olması zorunludur. Kirli 

ve kullanıma uygun olmayan yıpranmış atıl durumda bulunan pasa bezi ve diğer 

malzemelerin bulundurulması yasaktır. 

 

36. Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf 

odasından onaylı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunması 

zorunludur.  

 

37. Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde (Fahiş fiyatla) mal veya 

hizmet satmak yasaktır. 

 

38. Ustalık belgesine tabi iş kollarında işyeri açanların tabi oldukları ustalık belgelerinin iş 

yerinde asılı olması zorunludur. 

 

39. Su ve nemden etkilenecek Un, Şeker vb. gıda maddelerinin depolanması ve 

saklanması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 

 

40. Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinde 

kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin beyanlarının verilmiş olması, beyan yılı Belediye 

Ölçü Ayar Memurluğu’nun kontrol damgalarının yaptırılmış olması zorunludur.  

 

41. Perakende LPG tüp satış yerlerinde yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen 

Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları 

dışında ürün satılması yasaktır. 

 

42. İşletme dışında ürün saklama koşullarına uygun şekilde gıda ve tüketim malzemesi 

bulundurmak, konuyla ilgili koruyucu tedbirler almamak, ürün saklama koşullarına 

uymamak yasaktır.  

 

43. İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilecek Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, Sıvı ve Gaz atıkların 

kontrol ve muhafazası için gerekli tedbirleri alması zorunludur. 

 

44. Tütün ve Tütün mamullerinin tüketimiyle ilgili olarak uyarıcı levhaların bulunması 

zorunludur.  



                                                  
                                          

45. Kurtuluş, kutlama, bayram, anma ve diğer günlerde konut, iş yerleri, özel mülk gibi 

alanlara solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş şekildeki bayrak 

asmak yasaktır. 

 

F) İmarla İlgili Emir ve Yasaklar 

1. Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara, yollara vb… yerlere 

havalandırma, ışıklık açmak yasaktır.  

 

2. İş yerlerinin havalandırma bacalarının kanalizasyona bağlanması, ışıklıklardan, ortak 

kullanım alanlarından mevzuata aykırı şekilde baca çıkarılması yasaktır. 

 

3. Binaya ait bacanın kullanılamaz duruma getirilmesi yasaktır.  

 

4. Binaların dış cephesinden proje harici kazan, havalandırma, soba, doğalgaz bacası 

(hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak yasaktır. 

 

5. Her türlü bina ve inşaat dâhilinden çıkan suların, ana gider haricinde yollara ve yaya 

kaldırımlarına bırakmak yasaktır. 

 

6. Bina yıkımlarında; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar 

verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, 

tedbirlerin alınması zorunludur. 

 

7. İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun 

ve yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere ve komşulara ait yerlerin işgal 

edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması ve bunlara 

zarar verilmemesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişinin zorlaştırılmaması, yapı, yol 

sınırına üç metre ve daha az mesafede yapıldığı takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek 

şekilde yapı önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri 

aydınlatılması, mecburidir.  

 

8. Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik 

tarafından tespit edilen yapıların tehlike durumu, o yapı ve civarının boşaltılmasını 

icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye 

ettirilmesi gerekmektedir. 

 

9. Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, 

estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve 

duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin 

mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ 

edilir. Tespiti yapılan mahsurun giderilmesi zorunludur. 

 

10. İnşaatlarda, tahta perde ile çevrili kısım haricinde çalışılması, İnşaat ve tamirata ait 

inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat 

ve yapım çalışması esnasında, her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye 

zarar verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 

11. İnşaat ve tamiratlarda işletmecinin ve çalışanların iş güvenliği mevzuatı kapsamında 

gerekli önlemleri almadan çalışması, çalıştırılması yasaktır. 



                                                  
                                          

 

12. İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge 

haricine dökmek, yaymak, cadde sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak, yaymak, 

bırakmak yasaktır.  

 

13. İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmak zorunludur. 

 

14. Yıkım Ruhsatı alınmadan bina yıkımı yapılması, Yapı Ruhsatı alınmadan hafriyata 

başlanması, Şantiye Binasının kurulması ve inşaata başlanması yasaktır. Yapılan 

çalışmaların şantiye şefi veya Fenni mesul gözetiminde olması zorunludur. 

 

15. Yapı Kullanma İzni tarihi itibarıyla inşaat alanında kurulu olan Şantiye Binasının 

kaldırılması zorunludur. 

 

16. Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta, perde 

vb. malzemelerle (en az 1,5 m yükseklikte) sahipleri kapatmak zorunludur. 

 

17. Bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılırken iş güvenliği mevzuatı 

kapsamında gerekli tedbirlerini alınmadan çalışılması, bu çalışmalar nedeniyle kişilere 

ve çevresine zarar verilmesi yasaktır.  

 

18. Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış 

cephesinin Belediye tarafından belirlenen renk ve şekilde boyanması zorunludur. 

 

19. Belediye sınırları ve içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar 

esnasında; çalışmayı yapan kişi tarafından; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının, 

sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen ve çukurların üzerlerinin kapatılması, etraflarının 

çevrilmesi, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. 

 

20. Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine 

mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek yasaktır. 

 

21. İşyeri kapılarının (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğru 

açılması yasaktır. 

 

22. Belediyeden ve yetkili idareden yazılı izin alınmadan yol, kaldırım ve asfalt üzerinde 

kazı yapılması, iş makineleri veya herhangi bir sebeple yolların tahrip edilmesi, parke 

taşlarının sökülmesi, asfalt ve beton zeminlere zarar verilmesi yasaktır. 

 

23. Belediyeden, kat maliklerinden izin alınmadan, mesken ve işyerlerinin dış cephelerine 

klima takılması, demir korkuluk yapılması, açık ve kapalı çıkmaların pvc doğrama ile 

kapatılması, çıkma ve bahçe mesafelerinin işyeri veya konuta dahil edilmesi yasaktır.  

 

24. Bina ortak kullanım alanlarına bina yüksekliğini artıran, çıkma ve bahçe mesafelerine 

tecavüz eden, ortak kullanım alanlarını işgal eden ya da ortak alanların kullanımını 

engelleyen reklâm panosu, jeneratör, merdiven, kümes, eşya, mobilya, hurda, araç, 



                                                  
                                          

malzeme, donanım vb. şeyleri koymak bulundurmak, bu alanları amacı dışında 

kullanmak yasaktır. 

 

25. Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyet üstlenilmeden ve Kanunun 

cezai hükümleri saklı kalmak şartıyla, kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde 

uygulamadan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız bölüm maliklerinin 

muvafakati alınmadan, statik açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat 

mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmadan, bina estetiğini, 

görünümünü ve silueti olumsuz etkileyecek şekilde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumunun uygun görüşü alınmadan; Elektronik Haberleşme İstasyonu kurmak 

yasaktır.  
 

26. Bina cephelerine monte edilen, Elektronik Haberleşme İstasyonuna ait anten ve anten 

aparatlarının, cepheye bitişik, dış cephe kaplamasıyla benzer görünümde ve anten 

boylarının 1,55 metreyi geçmesi yasaktır.  
 

27. Fenni mesuliyet üstlenilmeden Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sabit 

elektronik haberleşme altyapısında kullanılan; saha dolabı, varlık noktası 

(PoP noktası), menhol, ankesörlü telefon ve bina içi anahtarlama ekipmanlarının 

kurulması yasaktır. 
 

28. Çatı ve balkonlara takılan çanak antenlerin bina sakinlerine rahatsızlık vermesi, görüş 

alanlarını etkilemesi ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermesi yasaktır. 

 

29. Kat maliklerinin onayı ve belediyenin izni olmadan binaların dış yüzeylerine tabela, 

panel, tente gibi unsurların asılması, takılması, montajlanması yasaktır.  

 

30. Reklâm tabelalarının, klima motorlarının diğer komşu esnafların görünümünü 

engellemesi, ışık, ses ve görüntü içeriği ile bina sakinlerine rahatsızlık vermesi 

yasaktır.  

 

31. Belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek 

yasaktır. (32.Madde, A) Bendi, 8.fıkra) 

32. Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan terk alanlarının, hazine 

fazlalıklarının, kamuya ait mülkiyetsiz alanlara ekin ekmek, tarım ve hayvancılık 

yapmak, yapı yapmak yasaktır. 

 

G) Trafik ve Toplu Taşıma ile İlgili Emir ve Yasaklar 

1. Toplu taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları 

güçleştirecek eşyalarla, başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle 

girmek bulunmak yasaktır. 

 

2. Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak 

yasaktır. 

 

3. Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanların çektiği arabalar ile trafiğe çıkmak 

yasaktır.  



                                                  
                                          

 

4. Trafiğe kapatılmış yol, meydan ve alanlarda, araç giriş çıkış saatlerine uymak 

zorunludur.  

 

5. Trafiğe kapatılmış yol, meydan ve alanlara girişi yasak olan araçların girmesi, girmeye 

çalışması yasaktır. 

 

6. Toplu taşıma araçlarında; yüksek ses çıkartan korna çalmak, yüksek sesle başkalarını 

rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak 

alkollü içki içmek, yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklara yatmak, zarar 

vermek, ayak dayamak ve ayakkabılarını çıkarmak yasaktır. 

 

7. Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara 

uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya 

kirletecek fiillerde bulunmak yasaktır. 

 

8. Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine 

tahsis edilen güzergâhlar ve duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, 

bekleme yapması ve park etmesi yasaktır. 

 

9. Toplu taşıma araçlarına hareket halindeyken veya durak haricinde inip binmeye 

çalışmak, sürücüsüne zorluk çıkarmak yasaktır. 

 

10. Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir 

dâhilinde istenilen yere gitmemek, pazarlık etmek, fazladan ücret almak, farklı ücret 

tarifesi uygulamak yasaktır. 

 

11. Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması yasaktır. 

 

12. Yol güzergahlarında, araç trafiğinin durduğu esnada araçlar arasında satış yapmak, vb. 

faaliyetlerde bulunmak yasaktır.  

 

13. Şehir içinde kaldırım ve amme mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen 

yerler dışında her türlü araç park etmek yasaktır. 

 

14. Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları, servis minibüsleri, dolmuş ve 

taksilerle ilgili aldığı kararlara uymak zorunludur. 

 

15. Belde halkını panikletecek, korkutacak ve rahatsız edecek şekilde araç veya 

ekipmanlar ile gürültü, vibrasyon yaratacak şekilde çalışma yapmak yasaktır. 

 

16. Belediye otobüs ve minibüs duraklarını işgal etmek ve park etmek yasaktır. 

 

17. Terminal, garaj, minibüs, taksi vb... duraklarda çığırtkanlık yapmak yasaktır. 

 

18. Belirlenen saatler dışında, Yetkili komisyon tarafından tespit edilen bölgelere, ağır 

vasıtalarla girmek yasaktır. 



                                                  
                                          

 

19. Kent merkezi ve mücavir alanda kalan mahalleler arası çalışan otobüs, midibüs ve 

minibüslerin, yetkili komisyonunca belirlenmiş yerler haricinde yolcu indirip, 

bindirmesi yasaktır. 

 

20. Garaj veya otopark olarak işletilen yerlerin dışına, ana arterlere, yaya ve araç trafiğini 

olumsuz etkileyecek şekilde ağır vasıtaların park edilmesi yasaktır. 

 

21. İş merkezlerinin, konut ve apartmanların ortak kullanım alanlarının giriş çıkışına mani 

olacak şekilde eşya, araç, malzeme vb. unsurları bırakmak, terk etmek, araç park 

etmek yasaktır. 

 

22. Şehir içi hafriyat taşıyan araçların, yetkili idareden izin belgesi alması zorunludur.  

 

23. Hafriyat araçları, üzerlerinde bulunan tanıtıcı yazı ve işaretlerin tanınmasına uygun 

olacak şekilde temiz bulunması zorunludur.  

 

24. Yapım ve yıkım faaliyetleri esnasında, araç ve yayalara ait yolların kirletilmesi, 

kullanılamaz hale getirilmesi yasaktır.  

 

25. Toplu taşım araçlarının, kurullarca tayin ve tespit edilen güzergâhların dışına çıkarak, 

taşıma yapması yasaktır. 

 

26. Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere, toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik 

dinlenmesi, sigara içilmesi yasaktır.  

 

27. Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere, toplu taşıma araçlarında çalışan kişilerin 

kılık kıyafetinin temiz ve düzenli olması, müşterileri ve çalışanların toplumda kabul 

görecek seviyede birbirlerine saygılı davranması zorunludur.  

 

28. Dolu ya da boş olarak yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli madde madde taşıyan 

araçların şehir içerisinde belirlenmiş olan depolama alanlarının haricindeki alanlara, 

yaşam alanlarına bitişik olarak park edilmesi, depolanması yasaktır.  

 

29. Toprak, kum, mıcır, tuğla, harç, inşaat malzemesi, kömür tozu, talaş, ot, saman, hurda 

kâğıt vb. maddeler taşıyan araçların sevk ve idaresinden sorumlu olanlar kişiler, bu 

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

uçuşmasına mani olmak üzere gerekli tedbirleri almak, yük boşaldıktan sonra da 

araçta gereken temizliği yapmak zorundadır. 

 

30. Otopark olarak ayrılan alanlarda, diğer araçların park alanını engelleyecek şekilde  

araç park etmek yasaktır. 

 

 

H) Daimi ve Geçici Pazar Yerleriyle İlgili Yasaklar   

1. Daimi ve geçici pazaryerlerinde faaliyette bulunacak esnafın Belediyeden tescil 

belgesi alması zorunludur.  

 



                                                  
                                          

2. Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve 

devretmek yasaktır. Bu durumu tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir. 

 

3. Pazaryerlerinde içki içmek, huzur ve sükunu bozacak şekilde davranışlarla bulunmak, 

yasaktır.  

 

4. Hileli satış yapmak yasaktır. (Bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen 

pazarcıların tahsisleri iptal edilir.) 

 

5. Pazaryerinde ses yükseltici cihazla veya rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle 

bağırarak satış yapmak yasaktır. 

 

6. Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışı yapılan tezgahlarda 

kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin beyanlarının verilmiş olması, beyan yılı Belediye 

Ölçü Ayar Memurluğu’nun kontrol damgalarının yaptırılmış olması zorunludur. 

Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantarı kullanmak yasaktır. 

 

7. Mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir 

şekilde kapatmak, duvarlarına çivi çakmak, pencere demirlerine ip bağlamak yasaktır.  

 

8. Pazaryerlerinde yaya ve araç geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek yasaktır. 

 

9. Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında pazaryerlerinde depolama yapmak, tezgâh 

açarak faaliyette bulunmak, tezgah, şemsiye vb. malzemeler bırakmak yasaktır. 

 

10. Belediyeden izin almadan Pazar yerleri haricinde kavun, karpuz ve narenciye vb. 

sergileri kurmak yasaktır. 

 

11. Pazarın bitimine müteakip pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri 

dağınık vaziyette, çöp torbasına koymadan pazaryeri içerisine bırakmak yasaktır. 

 

12. Satışa arz edilen mallar için fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatıcı, yanıltıcı 

etiket koymak yasaktır. 

 

13. Pazaryerlerinde her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, satışa 

arz etmek yasaktır.  

14. Pazaryerinde bulunan esnaf ve halk üzerinde korku ve panik yaratacak şekilde gürültü, 

maytap, havai fişek vb. görüntü ve ses çıkarıcı maddeleri kullanmak satışını yapmak 

yasaktır.  

 

15. Pazaryerlerinde can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ateş yakmak, araç 

kullanmak yasaktır.  

 

16. Belediye tarafından tahsis edilen tezgah yerlerinde işaretleme ya da başka amaçla 

işaretleme, değişiklik veya ilave yapmak yasaktır. 

 



                                                  
                                          

17. Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direk, levha, tabela 

branda, bez, şemsiye vb. şeyler asmak, mal satışa arz etmek yasaktır.  

 

18. Sebze ve Meyve Hali haricinde Pazaryerlerinde toptan mal satışı yapmak yasaktır. 

 

19. İlçemizde yetiştirilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik olarak, belirli 

dönemlerde araç ve yaya trafiğine mani olmayacak şekilde, işgal harcına tabi, geçici 

olarak satış ve tanıtım amaçlı aktivitelere izin verilebilir.  

 

20. İşgal ve satış izinleri için Belediye Başkanı veya yetkilendirdiği Belediye Başkan 

Yardımcısı’nın emri ve Belediye Zabıtasının oluşturduğu komisyon raporunun 

bulunması zorunludur. 

 

İ) Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar 

1. Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi manilere çıkmak, tırmanmak, 

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

koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini 

değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin 

huzur ve sükûnlarını bozmak, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik 

gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır. 

 

2. Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların 

mezarlık içine girmesi yasaktır. 

 

3. Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır. 

 

4. İlgili kurumdan izin almadan mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya 

yaptırmak, ağaç dikmek, ateş yakmak yasaktır. 

 

5. Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek 

para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran okumak yasaktır. 

 

6. Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak, 

 

7. Defin ruhsatı almadan defin yapmak yasaktır. 

Ceza Hükümleri 

MADDE 5 

 

1. Bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uyulup uyulmadığının denetiminde, Belediye 

Zabıta Müdürlüğünün yetkilendirdiği görevliler sorumlu ve yetkilidir. 

 

2. Bu yönetmelikte belirtilen Emir ve Yasaklara aykırı hareket edenler 1608 Sayılı 

Kanunu’nun 1.maddesi ve 5326 Sayılı Kanunu’nun 32.maddesi 1.fıkrası gereğince 

işlem yapılır. 

 

3. Bu yönetmelikte belirtilen hususlar için yapılan işlemler, yürürlükte bulunan diğer 

mevzuat hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. 



                                                  
                                          

Yapılacak Tespitler ve Hazırlanacak Tutanaklar  

1. Yapılacak olan esas işlemlere dair hazırlanacak evraklarda; 

a. Kişinin kimlik bilgileri açık ve net olmalıdır. T.C. Kimlik No / V.D. yeri ve No 

bulunmalıdır. 

b. Adı SOYADI / Unvanı açık ve tam yazılmalıdır. 

c. Suçun işlendiği Adres ve ikamet Adresi mahalle adından başlanarak tam 

yazılmalıdır. 

d. Emre Aykırı Faaliyet ilgili kısma mutlaka yazılmalıdır.  

e. Tebliğ edilecek kişinin kendisinin bulunmaması durumunda ilgili kişinin TC 

no ve adı soyadı alınmalıdır.  

f. İmzadan imtina durumunda keyfiyet belirtilerek ilgili memurlarca imzalanıp 

kişiye teslim edilmelidir. 

g. Delil elde edilirken konuya uygun foto ve diğer belgeler ekte mutlaka 

bulunmalıdır. 

Son Hükümler 

MADDE 6 

 

1. Buca Belediye Meclisi tarafından 05.05.2015 tarih ve2015/76 sayılı kararı ile kabul 

edilen ve halen yürürlükte bulunan Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

2. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak 

davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş veya azalmış kişilere bu yönetmelikte 

belirtilen cezai müeyyideler uygulanamaz.  Bu kişilerin velisi ya da vasisi kişilerin 

emir ve yasaklara uymalarını sağlamalıdır. Ancak işyerlerinde bu kişileri çalıştıranlar 

hakkında bu kişilerin işlediği suçlardan dolayı müeyyide, işyeri ilgilisine uygulanır. 

Yürütme 

MADDE 7 

 

1. Bu Yönetmelik hükümlerini Buca Belediye Başkanı yürütür. 

Yürürlük 

MADDE 8  

1. Bu yönetmelik 5393 S.K. Md:18/1 –m bendi gereği Buca Belediye Meclisinde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K. Md. 2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın 

yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


