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BİRİNCİ KISIM 

 

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak 

 

Amaç: 

 

MADDE 1- Bu yönetmelik ilçede esenlik, sağlık, huzur ve düzenin sağlanması ve mahallî 

müşterek nitelikteki ihtiyaçların belirli kurallar çerçevesinde karşılanmasının temini maksadıyla 

hazırlanmıştır.  

 

Kapsam:  

 

MADDE 2- Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13’üncü Maddesinin (c) fıkrası 

uyarınca Mezitli Belediyesi görev yetki ve sorumluluk alanında yer alan her türlü arsa, bina, tesis, 

işyeri, cadde sokak, meydan, park, pazaryeri vb. ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, seyahat eden, 

bulunan veya ilişiği olan tüm özel ve tüzel kişileri kapsar. 

 

Tanımlar:  

 

MADDE 3-  
Belediye : Mezitli Belediye Başkanlığını, 

Meclis  : Mezitli Belediye Meclisini, 

Encümen : Mezitli Belediye Encümenini, 

Müdürlük : Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, 

Yönetmelik : Mezitli Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğini, 

İlçe  : Mezitli İlçesini, 

 ifade eder. 

 

 

Hukuki dayanak:  

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 13’üncü maddesinin (c) 

fıkrası, 15’inci maddesinin (b) fıkrası, 18’inci maddesinin (m) fıkrası, 34’üncü maddesinin (e) fıkrası, 

51’inci maddesi, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 

Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 266’ıncı ve 283’üncü maddesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıtası Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

İKİNCİ KISIM 

 

Emir ve Yasaklar 

 

Genel Esenlik Hizmetleri ile İlgili Emir ve Yasaklar: 

 

MADDE 5- İnşaat, tadilat ve hafriyat yapılan yerlerde; 

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
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a) Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında pazar günleri 10:00-21:00 

saatleri arası haricinde, diğer günler 08:00-21:00 saatleri arası haricinde sessizliği ve 

başkalarının huzurunu bozacak şekilde gürültülü işler yapmak yasaktır. 

 

b) Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat ve Mart aylarında pazar günleri 10:00-20:00 saatleri arası 

haricinde, diğer günlerde 08:00-20:00 saatleri arası haricinde sessizliği ve başkalarının 

huzurunu bozacak şekilde gürültülü işler yapmak yasaktır.   

 

MADDE 6- Sorumluluğu belediyemize ait olan bina, abide, yer altı ve yer üstü tesisleri, 

Pazar yeri vb. yerlerin duvarları, zeminleri ile cadde, sokak, yaya kaldırımı, oyun grubu, aydınlatma 

direği, bank, levha, konteyner, duba, delinatör, vb. yapı ve araç gereçleri tebeşir, yağlı boya, katran vb. 

ile karalamak, şekil çizmek, boyamak, yazı yazmak, delici ve kesici cisimle kazımak, yerini 

değiştirmek, yakmak, kırmak vb. şekilde zarar vermek ve maksadı dışında kullanmak yasaktır. 

 

MADDE 7- Park, meydan, refüj vb. yerlerde çimlere ve çiçeklere basmak, buralarda hayvan 

otlatmak, çiçek, meyve, tohum, dal koparmak; ağaçlara çıkmak, salıncak kurmak, çivi vb. çakmak, 

isim yazmak, hayvan bağlamak, şekil çizmek ve kazımak yasaktır. 

 

MADDE 8- Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park, sokak, meydan gibi 

halkın gelip geçtiği yerlere torba, küfe, tekerlekli veya tekerleksiz tezgah vb. bırakmak yasaktır. 

 

MADDE 9- Belediyece konulmuş sokak levhalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını, 

eser ve abideleri, çöp kutu ve konteynerleri ile delinatör, duba vb. sabit ve hareketli araç ve gereçleri 

sökmek ve bunların yerini değiştirmek yasaktır. 

 

MADDE 10- Belediyemizce konulmuş duba, delinatör vb. üzerine araç park etmek, eşya vb. 

koymak ve üzerinden motorlu veya motorsuz araçla geçmek yasaktır. 

 

MADDE 11- Umumi çeşme ve süs havuzlarından motorlu ve motorsuz araçlar veya hortum 

vb. ile; inşaat, ev, işyeri, bahçe vb. yerlere su nakletmek; süs havuzuna girmek, bunların etrafını ve 

suyu kirletmek, buraları işgal etmek; bu yerlerde her çeşit eşya, araç ve hayvan yıkamak yasaktır. 

  

MADDE 12- Park, meydan, cadde, sokak vb. kamu alanlarında mangal ve odun/kömür 

semaveri yakmak yasaktır. 

 

MADDE 13- Yaya kaldırımları ve yol üzerine izinsiz olarak her çeşit işaret levhası, reklam 

panosu, duba vb. koymak yasaktır. 

 

MADDE 14- Siteler ve müstakil bina bahçeleri dahil olmak üzere yol ve kaldırıma cephesi 

olan bağ ve bahçe sahipleri veya yöneticileri tarafından ağaç dallarının yaya ve araç geçişini 

engelleyecek şekilde yola veya kaldırıma sarkmasını önleyici tedbir alınması zorunludur. 

 

MADDE 15- Binaların dış yüzeylerine takılacak olan klima, anten, tabela, flama vb. 

malzemelerin tehlike arz edecek ve gelip geçenlere rahatsızlık verecek şekilde takılması ve kamu alanı 

olan zeminlere monte edilmesi ile klima ve benzeri makinaların sularının bir gidere bağlanmadan açığa 

verilmesi yasaktır. 

 

MADDE 16- Çatı, teras, balkon vb. yerlerde biriken karları tedbirsiz şekilde aşağı atmak, yaya 

ve araç trafiğine engel olacak şekilde biriktirmek yasaktır. 
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MADDE 17- Binaların yağmur suyu ve balkon oluklarının gelip geçenlere rahatsızlık 

vermeyecek şekilde boru ile zemine kadar indirilmesi ve gerektiğinde yağmur suyu hattına naklinin 

sağlanması zorunludur. 

 

MADDE 18- Araç park etmek ya da araç parkını engellemek amacı ile kamuya ait alanları 

zincir, duba vb. engeller ile çevirmek yasaktır. 

 

MADDE 19- Meydan, cadde, sokak, park, vb. yerlere belediyeden izin alınmadan çadır, 

şemsiye vb. konulması/kurulması yasaktır. 

 

MADDE 20- Belediyeden izin almadan meydan, cadde, sokak, kaldırım, park, sahil vb. 

yerlerde başkalarının huzur ve sükununu bozacak, yaya ve araç trafiğini engelleyecek şekilde sokak 

heykel sanatçılığı, sokak müzisyenliği vb. yapmak yasaktır. 

 

MADDE 21-  Asılsız ihbarda bulunarak belediye ve zabıta görevlilerini meşgul etmek yasaktır. 

 

Çevrenin Korunmasıyla İlgili Emir ve Yasaklar: 

 

MADDE 22- Sigara izmariti ve kuruyemiş atıkları dahil olmak üzere her türlü atığı, bunların 

toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak; meydan, cadde, sokak, park vb. umuma 

mahsus alanlarda yere tükürmek, sümkürmek, tuvalet ihtiyacını gidermek yasaktır. 

 

MADDE 23- Atık konteynerlerindeki atıkları karıştırmak, ayırmak; yetkili olmadıkları halde 

motorlu veya motorsuz araçlarla geri dönüşüm malzemesi toplayıcılığı yapmak ve atıkların etrafa 

dağılmasına sebebiyet vermek yasaktır. 

 

MADDE 24- Geri dönüşüm atıkları için ayrılmış kaplara, uygun olmayan atıkların atılması ve 

bu kaplara atılmış geri dönüşüm atıklarının yetkisiz kişilerce toplanması yasaktır. 

 

MADDE 25- Şehir içerisinde belediye ve ilgili kurumdan izin almadan lisanssız olarak hurda 

ve atık malzeme depolamak yasaktır. 

 

MADDE 26- Bahçe atıkları dahil olmak üzere her türlü çöp, evsel atık ve hurda malzemelerin 

yakılması yasaktır. 

 

MADDE 27- Atık çıkarma günü veya saati belirlenmiş olan yerlerde belirlenen gün ve saatler 

dışında her türlü atığın çıkarılması yasaktır. 

 

MADDE 28- Çöp, sakatat, yaş deri, organik gübre vb. maddeleri açıkta taşımak; bunlardan 

çıkan katı ya da sıvı atıkların yere dökülmesine sebebiyet vermek yasaktır. 

 

MADDE 29- Çöp konteynerlerine ateşli madde atmak yasaktır. 

 

MADDE 30- Yol, cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon baca ve yağmur suyu 

menfezlerine katı atık ve kötü koku yayan maddeler atmak ve dökmek yasaktır. 

 

MADDE 31- Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde fosseptik çukuru ve atık su 

giderlerinden; meydan, sokak, park ve bahçelere sızıntı ve taşmaları önleyecek tedbirlerin alınması 

zorunludur. 
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MADDE 32- Yüzme havuzu, süs havuzu ve sulama havuzlarında bulunan suların tahliye 

edilmek istenmesi halinde yağmur suyu hattına tahliyesi esas olup; genele mahsus yerlere tahliyesi 

yasaktır.  

 

MADDE 33- Meydan, Cadde, sokak vb. yerlerde motorlu/motorsuz araç, halı paspas vb. 

yıkamak veya her türlü yıkama suyunu umuma mahsus yerlere tahliye etmek; paspas, halı vb. eşyaları 

tozunun temizlenmesi amacıyla yola ve kaldırıma atmak, sermek yasaktır. 

 

MADDE 34- Yerleşim yerlerinde hayvan gübresi biriktirmek yasak olup; ahır, ağıl, kümes, 

kafes vb. yerlerde sızıntı ve kötü koku yayılmasına karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 

 

MADDE 35- Ev ve süs hayvanları, kümes hayvanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile 

koşu hayvanlarını sokaklara başıboş bırakmak; park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında 

otlatmak; bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmesine sebebiyet vermek yasaktır. 

 

MADDE 36- Her türlü hayvan ölüsünün açıkta bırakılması, genele mahsus yerlere atılması ve 

gömülmesi yasaktır. 

 

MADDE 37- Bulaşıcı hastalık şüphesi ile ölen hayvanların yetkili mercilere bildirilmesi 

zorunludur. 

 

İmar, İnşaat ve Hafriyat alanları ile ilgili Emir ve Yasaklar: 

 

MADDE 38- Hafriyat çalışması yapanların Atık Taşıma Kabul Belgesi alması, taşıma ile 

döküm esnasında yanlarında bulundurmaları ve istendiğinde ibraz etmeleri zorunludur. 

 

MADDE 39- İnşaatlara; mal sahibi, müteahhit ile yapı denetim firmasının kim olduğunu; 

inşaatın fenni ve teknik vasfı ile ruhsat tarih ve sayısını belirten en az 50x70 cm. ebadında levha asmak 

zorunludur. 

 

MADDE 40- Her türlü inşaat, tadilat vb. nedeniyle kaynaklanan atık suların uygun ekipman 

ve vasıtalarla yağmur suyu mazgalına nakledilmesi esas olup; yol, meydan park vb. yerlere deşarj 

etmek yasaktır. 

 

MADDE 41- Her türlü inşai faaliyetlerde toz, toprak vb. yayılmasının önlenmesine yönelik 

tedbir almak zorunludur. 

 

İlan ve Reklam Faaliyetleri ile İlgili Emir ve Yasaklar: 

 

MADDE 42- İlgili makamlardan izin almadan gezici araçlar ile sesli ve görsel olarak ilan, 

reklam, tanıtım ve satış yapmak yasaktır. 

 

MADDE 43- Dükkan ve binaların sokak cephesindeki yüzlerine gelip geçenleri rahatsız edecek 

şekilde dikey olarak tabela asmak yasaktır. 

 

MADDE 44- Belediyeden izin almadan ilan, reklam, tanıtım, duyuru ve satış amacıyla stant 

vb. kurmak yasaktır. 

 

Pazar Yerlerinde Esenliğinin Sağlanmasına Yönelik Emir ve Yasaklar: 

 

MADDE 45- Semt Pazarları ile meydan, cadde, sokak, park vb. kamu alanlarında her türlü 

canlı hayvan satışı ve sergilenmesi yasaktır. 
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MADDE 46- Pazar yerlerinde, balık satışı soğuk zincire uygun olarak ve galvanizle kaplı 

kaplarda, soğutucu tedbirler alınarak yapılabilir. Atık suların varsa yağmur suyu kanalına aktarılması, 

yoksa kapalı kaplarda biriktirilerek en yakın kanala nakledilmesi zorunludur. 

 

MADDE 47- Pazar yerlerine pazarın kurulduğu günler haricinde eşya bırakmak, sergi açmak, 

satış yapmak yasaktır. 

 

MADDE 48- Pazar esnafı ve çalışanları; Zabıta Müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında 

görevi gereği istenen belgeleri ibraz etmek zorunda olup; çalışanın işlediği kabahat eyleminden pazar 

esnafı ayrıca sorumludur. 

 

İşyerlerinin Esenlik ve Denetimi İle İlgili Emir ve Yasaklar: 

 

MADDE 49- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği, İşyeri Açma 

ve Çalıştırma Ruhsatlarının işyerlerinde görünür yerde asılı olması gerekmekle birlikte; ilgisine göre; 

Mesul Müdürlük Belgesi, Canlı Müzik İzin Belgesi, Vergi Levhası, TABDK izin belgesi vb. her türlü 

belgenin istendiği takdirde işletmeci veya çalışan tarafından ibraz edilmesi zorunludur. 

 

MADDE 50- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu haricinde iş 

yapmak yasaktır. 

 

MADDE 51- İşyerlerinde ruhsatlandırılmış alan dışında faaliyet gösterilmesi yasaktır.  

 

MADDE 52- İşyeri, semt pazarı, üretici pazarı, kermes ve yöresel ürün satış/tanıtım reyonları 

vb. yerlerde kabukları soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenen gıda maddeleri açıkta 

muhafaza ve teşhir edilemez, bu gıda maddelerine çıplak elle dokunulamaz. 

 

MADDE 53- Gıda üretimi ve depolanması için ayrılmış yerlerde, üretimde kullanılan eşya ve 

malzeme haricinde başkaca eşya ve malzeme bulundurulması yasaktır. 

 

MADDE 54- Lokanta, büfe ve benzeri yerlerde döner vb. ürünlerin dış ortamdan etkilenecek 

şekilde açıkta pişirilmesi ve açıkta teşhir edilmesi yasaktır.  

 

MADDE 55- Mülkiyeti ve kullanım hakkı belediyeye ait olan reaksiyon alanlarında 

belediyeden izin almadan, kermes düzenlemek; yöresel ürünler satış ve tanıtımına yönelik her türlü 

organizasyon yapmak ve bu kapsamda stant, çadır vb. kurmak yasaktır. 

 

MADDE 56- Kasap vb. işyerlerinde izinsiz olarak kesimlik canlı hayvan beslemek, 

bulundurmak ve bunların kesimini yapmak yasaktır. 

 

MADDE 57- İşyerlerine ait soğutucu motor, fan, havalandırma cihazı, klima vb. cihaz ve 

aletlerin çıkardıkları ses itibariyle çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmesi ve gerekli ses 

izolasyon çalışmalarının yaptırılması zorunludur. 

 

MADDE 58- Ekmek ve unlu mamul fırınları ile diğer gıda üretim tesislerinin, imalathane ve 

gıda deposu olarak ayrılmış bölümlerini giyinme ve dinlenme yeri olarak kullanmak yasaktır. 

 

MADDE 59- Gıda üretiminde çalışanların hijyen açısından özel iş kıyafetlerini giymeleri 

zorunludur. 
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MADDE 60- Unlu mamul satış ve üretim yerlerinde mevzuata uygun terazi bulundurmak 

zorunludur.  

 

MADDE 61- İşyerlerinin genel temizliğini sağlamak zorunludur. 

 

MADDE 62- Ulusal bayram günleri faaliyet gösterecek işyerleri için tatil günleri çalışma 

ruhsatı alınması ve vize işlemlerinin yaptırılması zorunludur. 

 

MADDE 63- Belediye encümenince belirlenen işyeri açılış kapanış saatlerine uyulması 

zorunludur. 

 

MADDE 64- İşyerinin isim ya da unvanını belirten tabela asmak zorunludur.  

 

MADDE 65- İşyeri tabelalarında Türk alfabesi kullanılması ve dil bilgisi yazım kurallarına 

uyulması zorunludur. 

 

MADDE 66- Faaliyetleri nedeniyle ölçü ve tartı aleti kullanan esnafların mevzuata uygun ölçü 

ve tartı aleti kullanmaları zorunludur. 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

 

Uygulamaya İlişkin Esaslar 

 

 

Denetim: 

 

MADDE 67- Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Mezitli 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne aittir. 

 

İdari Yaptırım: 

 

MADDE 68- Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde durum 

belediye zabıtasınca Ek-1’de yer alan tutanak veya usulüne uygun olarak tanzim edilmiş açık bir 

tutanakla kayıt altına alınarak, 1608 Sayılı Kanunun 1’inci maddesi gereği Belediye encümenine 

sunulur. Belediye Encümenince Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmüne göre idarî para 

cezası ve 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 hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte 

tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. 

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır. 

 

Başvuru Yolu: 

 

MADDE 69- İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım 

kararına karşı, kararın ilgilisine tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, sulh ceza 

mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım 

kararı kesinleşir. 

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 19’uncu maddesi; “Diğer kanunlarda kabahat karşılığında 

öngörülen belirli bir süre için;  

a) Bir meslek ve sanatın yerine getirilmemesi,  

b) İşyerinin kapatılması,  
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c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu 

kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklıdır şeklinde olup; İdarî para cezası ve 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi yanında ayrıca bir yaptırım kararı da verilmişse kararın ilgilisine tebliğ 

edildiği tarihten itibaren, ilgilisi tarafından 60 gün içerisinde İdare Mahkemesine başvurulabilir. Bu 

süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.  

 

Yürürlük: 

 

MADDE 70- Bu yönetmelik, Mezitli Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilmesini 

müteakiben Mezitli Belediye Başkanlığına ait resmi internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe 

girer. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik: 

 

MADDE 71- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Mezitli Belediye Meclisinin 07.02.2005 

tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen ve 15.10.2008 tarihli ve 64 sayılı meclis kararı ile güncellenen 

Zabıta Tembihnamesi yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme: 

 

MADDE 72- Bu yönetmelik hükümleri Mezitli Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 
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              EK-1 

                                                        TC.  

                          MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI          

                                       ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                                                                                                                                

                               DURUM TESPİT TUTANAĞI  

                                 Gerçek Kişiler İçin                                     Tüzel Kişiler İçin 

I. KABAHATLİYE AİT BİLGİLER 

a) Firma Unvanı ve İşin Nevi:  

b) Vergi Kimlik No:  

c) Uyruğu  

d) T.C.Kimlik No:  

e) Adı Soyadı:  

f) Baba Adı:  

g) Doğum Tarihi:  

h) İkamet Adresi:  

 

ı)  İşyeri Adresi:  

 

i) Telefon No:  

II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. İhlal Edilen Mevzuat ve Maddesi:  

2. Kabahatin işlendiği yer:  

3. Kabahatin işlendiği tarih ve saat:  

4. Kabahatle ilgili elde edilen deliller:   

5.Açıklamalar: 

 

 

 

 

 

6. Bu tutanak üçüncü kısımda bilgileri bulunan görevliler tarafından mahallinde tanzim edilmiş olup; hazır 

bulunanlarca imza altına alınmıştır..….../..…./20…..  saat……….. 

7. Muhatabın Adı Soyadı TC. Numarası İmzası: 

 

III. DURUM TESPİT TUTANAĞINI TANZİM EDEN GÖREVLİLER 

                                               Görevli: 1 Görevli: 2 Görevli: 3 

1. Adı Soyadı     

2. Unvanı     

3. Sicili    

4. Birimi    

5. İmza    

IV. YASAL UYARILAR: 

1-Durum Tespit Tutanağı, 1608 S.K. ve ilgili diğer mevzuatlar gereğince Belediye Encümeni veya ilgili diğer 

karar organları tarafından verilecek idari yaptırım kararına esas olmak üzere tanzim edilmiş olup; idarenin 

hazırlık işlemi niteliğindedir. 

2-Kabahatli veya muhatap kimliği veya adresi ile ilgili bilgileri doğru vermek zorundadır. 

3-Muhatabın imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağın II. Kısım 7 numaralı bölümünde belirtilir.  


