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Belediye Meclisinin 26/07/2017 tarih ve 96 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen Yenişehir Belediyesi Zabıta Tembihnamesi ile ilgili teklife ait 
03/08/2017 tarihli  komisyon raporu okunarak görüşmeye geçildi. 
 

KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA 

 
5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre belediye sınırları içinde oturan, bulunan 

veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına 

uymakla yükümlüdür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde; “Kanunların belediyeye 

verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda 

belirtilen cezaları vermek” belediyenin yetkileri ve imtiyazları arasında sayılmış; aynı kanunun 18/m  

maddesinde ise “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” belediye meclisinin 

görevleri arasında sayılmıştır.  

 

Belediyemiz sınırları içerisinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya, belediye 

tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli 

sunulmasına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamak amacıyla halen uygulanmakta olan Zabıta 

Tembihnamesinde diğer kanunlarla öngörülen yasaklı fiillerin bulunmasından dolayı uygulamada 

sorunlar çıktığından yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Yapılan görüşme ve oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 

Yenişehir Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin üzerinde gerekli inceleme ve çalışma yapılmış olup, ekte 

belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  
 

T.C.
 

YENİŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI 

ZABITA TEMBİHNAMESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

                                             Amaç,Kapsam,DayanakAmaç: 

 Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Yenişehir Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, 

esenlik ve düzenini sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel 

hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik, zabıta tarafından yerine getirilmesi gereken 

belediye emir ve yasaklarını uygulamaktır.  

Kapsam: 

 Bu Yönetmeliğin hükümleri, Mersin Yenişehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı dâhilindeki 

tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar. 
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Hukuki Dayanak: 

 Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine 

dayanılarak hazırlanmıştır.   

                          2017YILINDA 

                UYGULANAN 

MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :                     CEZA MİKTARI: 

 

MADDE 1 Ruhsatını görülür bir yere   

 asmayan işyeri sahiplerinden              227-TL  

 

MADDE 2 Esnaf Kontrol defteri bulundurmayan  

 ve ibraz etmeyenlerden 227-TL  

 

MADDE 3 Sağlık muayene cüzdanı (portör) olmadan   

 işçi çalıştıran işyeri sahiplerinden 

 ( Her işçi için ) 227-TL    

 

MADDE 4 İsim ve unvanını belirtir isim levhası asmayan işyerlerinden        227-TL  
 

MADDE 5          Ticari işletmelerin, satışa sundukları ürün ve diğer emtiaları 

                         ya da işyerine ait sair malzemeleri yetkili kurumlardan izin  

                        almadan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında metrekare 

                        olarak belirtilen alanın dışına çıkararak yaya geçişlerini ve taşıt  

                         trafiğini engellemesi                         227-TL 
 

MADDE 6 İş gömleği giymeyen ve işçilerine iş   

 gömleği giydirmeyen işyeri   

 sahiplerinden ( Her işçi için ) 227-TL  

 

MADDE 7 Yangın söndürme cihazı bulundurmayan  

  tüm işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 8 Tartıyı etkileyecek şekilde kaba kağıtlarla/karton kutu,  

 mukavva gibi maddelerle satış yapan işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 9 Gerekli genel temizliğe   

 uymayan tüm işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 10 12  yaşından küçük işçi çalıştıran kahvehane, 

 gazino, bar, hamam vb. umuma açık İşyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 11 Soğuk- sıcak su tertibatı bulundurma   

 zorunluluğu olan işyerlerinin soğuk-sıcak su  

 tertibatını çalıştırmayanlardan 227-TL 
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   2017YILINDA   

 UYGULANAN 

MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :     CEZA MİKTARI      : 

 

 

MADDE 12 Umuma açık işyerlerinde yeterli miktarda  

  tertibatı bulundurmayan, bulunup da 

  çalıştırmayan işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 13 Umuma açık işyerlerinde lavabo, ayna,    

 sabun, peçete vb. temizlik maddelerini  

 bulundurmayanlardan 227-TL 

 

MADDE 14 Ağzı kapaklı çöp bidonu bulundurmayan   

 tüm işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 15 Mesken ve işyerlerinde apartmanların hava    

 boşluğu, balkon ve bodrum katlarında yağmur  

 suyu ve diğer kirli atık sularını kanalizasyona  

 bağlatmayanlardan 227-TL 

 

MADDE 16 İşyeri ve meskenlerde Fosseptik çukuru dolduğu 

 halde çektirmeyen işyerleri ve meskenlerden   227-TL 

 

MADDE 17 Dükkanında kara sinek ve haşerelerle mücadele    

 tertibatı olmayan ve mücadele yapmayan tüm 

  işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 18 İşyeri ve meskenlerden dışarıya duman ve koku 

 yayarak çevreye rahatsızlık verenlerden 227-TL 

 

MADDE 19 Zabıta Memuruna karşı gelen işyeri sahipleri ve  

 seyyar satıcılardan             227- TL 

     

MADDE 20 İçki ruhsatına sahip olmayan işyerlerinde içki içiren  

 işyeri sahiplerinden       227- TL 

 

MADDE 21 Müşteriye kötü muamelede bulunan iş yeri sahibi ve  

 seyyar satıcılardan       227- TL 

 

MADDE 22             Mülkiyeti belediyemize ait alanları izinsiz olarak işgal edenlerden                227- TL 

 

MADDE 23             Kumar amaçlı oyun makinesi bulunduran İşyerlerinden                         227-TL 

 

MADDE 24 Belediyelerin yapacak olduğu hizmetleri engelleyenlerden       227- TL 

 

MADDE 25 Genel yerlerde sokaklarda, caddelerde tüküren, işeyen, pisleyen 

 Ve yiyip içtiklerinin ambalajını açığa rast gele atanlardan  227-TL  



T.C. 

MERSİN YENİŞEHİR 

BELEDİYE MECLİSİ 

   

SAYI : 107 MERSİN 

  08/09/2017 

 KARAR  

                            2017YILINDA 

                     UYGULANAN 

MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :                     CEZA MİKTARI: 

 

MADDE 26 Resmi bayramlarda bayrak asmayan tüm İşyerlerinden    227- TL 

 

MADDE 27 Yüksek sesle bağırarak ve el kol hareketleriyle müşteri  

 celp eden İşyerlerinden   227-TL 

  

MADDE 28 Genele açık işyerlerinde yeterli miktarda havalandırma tertibatı 

 Bulundurmayan,bulunup da çalıştırmayan işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 29 Meskenlerde ve işyerlerinde havalandırma boşluğuna ayrıca  

 bina dışına görüntü kirliliği yaratacak şekilde soba borusu  

 çıkaran kişi veya tüzel kişilerden   227-TL 

  

MADDE 30 Dükkan ve işyerlerinin ön cephesini tente ve  

 siperlerle kapatanlardan ayrıca tente ile siperlerinin 

 yüksekliği kaldırımdan 2,5 metreden az olan işyerlerinden   227-TL 

 

MADDE 31 Fiyat tarifesine ve etiketlerine uymayan, tarifeden fazla 

  ücret alan ve satanlardan   227-TL 

 

MADDE 32 Ana faaliyetinin dışında ruhsatsız tali faaliyette bulunan işyerlerinden            227-TL

            

MADDE 33 Eli, ayağı, üstü başı kirli, tırnakları ve sakalı uzun 

 vaziyette, bone takmadan gıda maddelerini imal 

 eden, satan ve işçi çalıştıran tüm işyerlerinden ( Her işçi için ) 227- TL 

 

 MADDE 34 Sinema, tiyatro, düğün salonu, kahvehane vb.  

 gibi eğlence yerlerinde tuvalet ücreti talep edenlerden 227- TL 

 

MADDE 35 Her türlü eğlence yerleriyle plak, bant, teyp  

 kayıt ve satış yerlerinden dışarıya yüksek sesle  

 müzik yayını yapanlardan  227- TL 

    

MADDE 36 Kırık, eski, kirli, yırtık, çatlak, kap, kaşık, tabak  

 bulunduran işyerlerinden 227- TL 

 

MADDE 37 İşyerinde çürümüş, bozulmuş,kokmuş ve kullanım  

 süresi geçmiş gıda maddeleri bulunduran ve satanlardan 227- TL 

 

MADDE 38 Pişirilmeden ve yıkanmadan tüketilen gıda  

 maddelerini üzerleri açık olarak, kirli ve  

 kırık araç gereçlerle (sandık vb.) nakleden, çıplak  

 elle (eldivensiz) satan tüm işyerlerinden 227 –TL 
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                           2017YILINDA 

                     UYGULANAN 

MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :                     CEZA MİKTARI:  

 

MADDE 39 Odun ve kömür satış yerlerinde sattıkları odun,  

 kömür ve talaşlarını yağmurdan korumayıp  

 üstü kapalı yerde bulundurmayanlardan ve kasıtlı  

 olarak ıslatıp satanlardan     227- TL 

 

MADDE 40 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili  

 yönetmeliklerine göre damgasız, hileli, ayarı 

  bozuk terazi, kantar, baskül ve litre gibi ölçü  

 aletlerini kullanmak 227- TL 

 

MADDE 41 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında  

 korunan eser, icra ve yapımları, kitap, kaset, CD, DVD  

 gibi taşıyıcı materyalleri yol, meydan, Pazar, kaldırım, 

 iskele, köprü vb. yerlerde satmak  227 -TL 

 

MADDE 42 Bütün işyerleri Belediye Encümeni tarafından belirlenen 

  işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak zorundadır. 227 -TL 

 

MADDE 43 Denetim esnasında işletme yetkilisinin işyerinde bulunmaması 227- TL 

 

MADDE 44 İşyerleri, Devletin veya toplum değerlerine aykırı 

 düşecek ad ve unvanları, tamamen yabancı  

 dildeki unvan ve deyimleri tabelalarında kullanamazlar 227 -TL 

 

MADDE 45 Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için  

 gereken kolaylaştırıcı tedbirleri almamak                                                         227-TL 

 

MADDE 46 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma  

 Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen  

 ve zabıtaca yerine getirilmesi gereken emir  

 ve yasaklara riayet etmemek 227- TL 

 

MADDE 47 Hafta tatiline tabi olan işyerlerinden, hafta  

 tatili ruhsatı bulunup da vizesini yeniletmeyen işyerlerinden 227- TL 

 

OTELLER İLE İLGİLİ YASAKLAR 

 

MADDE 48 Odalarında telefon bulundurmayan otellerden 227 TL 

 

MADDE 49 Odalarının kaç kişilik olduğunu belirtmeyen otellerden 227 -TL 

 

MADDE 50 Koridorda banyo, tuvalet ve kat aralarında yeterli aydınlatma tertibatı   

 bulundurmayan otellerden 227-TL  
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                           2017YILINDA 

                     UYGULANAN 

MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :                      CEZA MİKTARI: 

 

MADDE 51 Oda kapılarının üzerine oda numaralarını belirtmeyen otellerden 227-TL 

 

MADDE 52 İçkili personel bulunduran ve odalarında içki içiren  

 otel işletmecilerinden 227-TL 

 

MADDE 53 Odalarında terlik bulundurmayan otellerden 227-TL 

 

MADDE 54 İçki ruhsatı olmadan içki satan ve içiren tüm otellerden                                 227- TL  

  (Ayrıca 9207 sayılı yönetmeliğin 32. md. gereğince  

 kapatma işlemi yapılır.)  

 

MADDE 55           Müşterilerine dinlenme salonu tesis etmeyen otellerden              227-TL 

GIDA ÜRETİM YERLERİ İLE İLGİLİ YASAKLAR 

 

MADDE 56 Kırık ve kirli kaplarda ekmek vb. mamulleri 

  nakleden fırıncı, simitçi vb.  işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 57 Eksik gramajlı ekmek imal eden fırıncı, simitçi vb. işyerlerinden             227-TL 

 

MADDE 58 Denetim esnasında ekmeklerini görevlilerin her istediğinde 

 tartılması için otomatik tartı aleti bulundurmayan işyerlerinden 227-TL 

 

MADDE 59 Gıda üretim yerlerinde çıplak ayak veya sokak ayakkabısı ile   

 işçileri çalıştıran   ayrıca WClerin, banyoların önünde steril 

 paspas bulundurmayan işyeri sahiplerinden 227-TL 

  

MADDE 60 Gıda üretim yerlerinde, yatakhane dışında işçi yatıran 

 veya soyunma giyinme yerlerinin dışında işçi soyundurup, 

  giyindiren tüm işyerlerinden  227- TL 

 

MADDE 61 Fırınların un depolarında veya un satış depolarında  

 un çuvallarını duvar ile zemin arasında en az 20 cm.  

 yüksekliğinde ahşap ızgara ile ayırmayan tüm işyerlerinden 227 -TL 

 

MADDE 62 Un depolarını bağımsız bir bölümde bulundurmayan 

 tüm fırınlardan 227- TL 

  

MADDE 63 Pasa bezlerini kirli ve yırtık bulunduran fırıncılardan 227-TL 

 

MADDE 64 Fırınlarda otomatik (fenni) elek bulundurmayan 

 ve unu elemeyen fırıncılardan           227- TL 
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                            2017YILINDA 

                     UYGULANAN 

MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :                     CEZA MİKTARI: 

 

MADDE 65          Bacasına sulu filtre taktırmayan, sulu filtre bulunup da 

çalıştırmayan fırın, lokanta ve imalathanelerden            227-TL 

 

MADDE 66 Ekmek fırınlarında hamur ve ekmek dinlendirme 

 odası bulundurmayanlardan     227- TL 

 

MADDE 67 Bayat ekmekleri hamura katan veya ısıtarak 

 tekrar satanlardan 227 -TL 

  

MADDE 68 Unlu mamullere ve ekmeklere katılacak katkı maddelerini  

 açıkta bırakan tüm işyerlerinden 227- TL 

 

MADDE 69 İmal ettikleri ekmek, simit, börek vb. unlu mamullerin 

 içinde yabancı madde bulunan işyeri sahiplerinden 227- TL 

 

MADDE 70 Somun ekmek ile pide imal eden ve satan 

 patiserilerden ve pişirim fırınlarından    227 -TL 

 

MADDE 71 Somun ekmek imal eden ve satan pişirim ve pide fırınlardan 227- TL 

 

MADDE 72 Pişmeden ve soyulmadan yenilecek gıda maddelerini gazete, 

 mecmua vb. kullanılmış kağıtlarla paket yapıp satanlardan 227- TL 

 

MADDE 73 Sıcak ve soğuk duş tertibatı bulundurmayan ve çalıştırmayan, 

  ekmek fırını, simit fırını ve tüm imalathanelerden           227 -TL 

 

İNŞAAT YERLERİ İLE İLGİLİ YASAKLAR 

 

MADDE 74 İnşaat mahallinde ruhsatını, isim ve ünvanını  

 belirtir tabela asmayan inşaatçılardan 227- TL 

 

MADDE 75 İnşaat alanını koruyucu tahta perde ile Çevirmeyenlerden  227-TL 

 

MADDE 76          Koruyucu tahta perde dışında inşaat malzemesi 

bulunduran ve emniyet Kemeri    kask vb. koruyucu  

malzemesiz işçi çalıştıran inşaat sahiplerinden                                   227 -TL 

  

MADDE 77 İnşaat yaparken kamunun kullanımına sunulan  

Belediyeye ait yerlere ve  arsalara zarar veren 

 inşaat sahiplerinden                           227- TL 
 

MADDE 78 Çalışma saatlerinin dışında (07:00-19:00) izinsiz olarak  

 beton döken ve işçi çalıştıran inşaat sahipleri ve  

 hazır beton döken firmalardan 227- TL 
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    2017YILINDA 

 UYGULANAN 

MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :     CEZA MİKTARI      : 

MADDE 79 Yerleşim yerlerindeki boş arsalarda (Kendi mülkiyeti olsa dahi) 

 izinsiz olarak kum, çakıl,hafriyat vb. gibi malzemeleri depo  

 ederek satış yapan araç sahibi ve sürücülerden 227 -TL  
 

MADDE 80 İmalat atıklarını rast gele yere döken karo, briket, mermer ve  

 hazır beton   imalatçılarından 227- TL 
 

MADDE 81 Karo, mermerci, hazır beton, briket imalatçılarının  

 atık sularının dinlendirme havuzlarında çökerttikten 

 sonra ana lağıma bağlamayıp açığa akıtanlardan 227- TL 
 

MADDE 82 Yasaklanan yerlere hafriyat döken hafriyatçı ve  

 inşaat sahiplerinden 227 -TL 
 

MADDE 83          Harcı boşalttıktan sonra cadde, sokak ve yerleşim 

  birimleri arasında harç  makinelerini temizleyenlerden 227- TL 
 

PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ YASAKLAR 
 

MADDE 84 Haftanın belli günlerinde izinle kurulan semt pazarlarında 

   kendilerine tahsis edilen yerlerin dışına taşarak tezgah  

  açan ve satış yapan pazar esnaflarından                                      227 TL 
 

MADDE 85 Pazar yerlerinde kurdukları çadırların iplerini ağaçlara 

  bağlayarak ağaçları kıranlar ve pazar kurulan yerin 

  temizliğini (Pazar bitiminde) yapmayan esnaflardan 227-TL 
 

MADDE 86 Pazar yerlerinde görevli memura ismini ve 

  ikametgahını bildirmeyen pazar esnafından 227-TL 
 

MADDE 87 Pazaryerlerinde bir başka hak sahibine tahsis 

 edilmiş yere tezgah açmak  227-TL 
 

MADDE 88 Pazaryerlerinde satılan ürünlerin ayıplı olması  

  durumunda, bunların  hangi esnaftan satın alındığının 

  müşteri tarafından belgelenmesi koşuluyla satıcısı 

  tarafından yenisiyle değiştirilmesi veya ücretinin iade 

  edilmesi zorunludur. Ancak ayıplı olduğu müşteri tarafından  

  bilinerek satın alınan mallar için bu hüküm uygulanmaz              227 -TL 
 

MADDE 89 Kontrol esnasında, pazaryerine getirerek satışa 

 sunduğu ürünlerin alış  faturalarını üretici 

 belgelerini veya çiftçi belgelerini görevli  

 memurlara ibraz etmemek 227-TL 
 

MADDE 90 Belediyemiz sınırları içerisinde semt pazarlarının  

 kurulduğu bölgeye araçlarını   park ederek  

 sergi açılmasına engel olmak, uyarılara 

 rağmen aracını kaldırmamak 227-TL 

 

MADDE 91 Önlük giymeyen pazarcı esnafından 2 27-TL 
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MADDE NO : SUÇUN ÇEŞİDİ :     CEZA MİKTARI      : 

 

GENEL YASAKLAR 

MADDE 92  Çöp ve çöp konteynırlarını karıştıran ve 

 çöp atıklarını toplayanlardan                               227- TL 

 

MADDE 93  Tıbbi atık konteynırı bulundurmayan, özel hastane, 

  tıp merkezleri ve sağlık  kabinlerinden                           227 -TL 

 

MADDE 94 Hurda, çöp vb. atık maddeleri veya malzemeleri  

  biriktirerek çevresine rahatsızlık verenlerden                          227- TL 

 

MADDE 95  Yeni dökülen asfalt üzerinden araçlarıyla geçen 

  sürücülerden ve yayalardan,  asfalt ve kaldırımı  

  tahrip edenlerden                 227- TL 

 

MADDE 96 İndirimli tarifeye mahsus kişilerden (öğrenci, emekli,asker) 

  fazla ücret alan  araç sahibi ve sürücülerden              227- TL 

   

MADDE 97  Cadde ve sokaklarda yayaların üzerine su sıçratan 

 taşıt sürücülerinden                    227- TL 

MADDE 98 Boş olduğu halde müşteri almayan belediye otobüsü, 

 özel halk otobüsü, minibüs ve ticari taksi sürücülerinden                 227 -TL 

 

MADDE 99 Üzeri açık araçlarla insan taşımacılığı yapan bilumum 

 motorlu ve motorsuz araç sahibi ve sürücülerden                 227- TL 

 

MADDE 100 Kilometre kaydedici cihazlarını (Taksimetre, takometre)  

 çalıştırmayan araç    sahibi ve sürücülerden                                  227- TL 

 

MADDE 101 Aracını park etmek için kamuya ait kaldırımı kıran,  

 dolgu yapan bilumum araç sahibi ve sürücülerden                                        227- TL 

 

MADDE 102 Mülkiyeti Belediyeye veya diğer kamu kuruluşlarına 

 ait olan yerleri işgal eden  araç sahibi ve sürücülerden              227- TL 

 

MADDE 103 Görevli memurların dur ihtarına uymayan, çekip giden 

 veya görevli memura zorluk çıkaran, mukavemette  

 bulunan araç sahibi ve sürücülerden             227- TL 
 

MADDE 104 Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda araçlarından  

 kimyasal madde, pis koku ve çevre kirliliğine sebebiyet  

 veren maddelere ait atıkları akıtan araç sahibi ve sürücülerden                     227- TL 
 

MADDE 105 Belediye izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz 

 tanıtım amaçlı stant kuranlardan, bilgi broşürü, ev, el ilanı  

 dağıtanlardan                    227- TL 
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MADDE 106 Hurda halinde balıkçı teknesi ve benzeri deniz araçlarını 

 barınakta veya rıhtımda uzun süre bekleten şahıslardan 

 ( Tekne çekim masrafı tahsil edildikten sonra )                                  227- TL 
 

MADDE 107 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanlar, 

  kamuya ait boş alanlaryollar, meydanlar, park-bahçe, 

  kaldırım vb. yerlerde ateş, lastik vb. yakmak,  

 Belediyece yasaklanan alanlarda mangal yakmak             227 TL 
 

MADDE 108 Belediyemiz zabıta birimini asılsız ve kayda değer 

 olmayan ihbarlarla meşgul etmek                                                227 TL 
 

MADDE 109 Bahçe ve arsalardan kamuya ait yollara doğru  

 uzanan ağaç dallarının, taşıt ve yaya trafiğini  

 engellemeyecek şekilde sahipleri tarafından  

 gerekli önlem alınarak budanmaması     227 TL 
 

MADDE 110 Belediyemiz sınırları içinde, izinsiz ve seyyar  

 olarak anons sistemli araçlar kullanılarak darbeli,  

 düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda,  

 reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılması,  

 (Bu durumlarda ses cihazları müsadere edilir,  

 cezası ödendikten sonra da sahibine iade edilir.)      227 TL 
 

MADDE 111 Kapı ve sokak numaraları, aydınlatma lambaları,  

 kaldırım taşları, asfalt, bina, tesis, çocuk oyun  

 araçları, banklar, ağaçlar, çiçekler ve benzeri  

 taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye  

 eşya ve mallarına ya da korunması belediyemize  

 ait tarihi-turistik bina ve tesislere zarar vermek,  

 zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak,  

 çalmak veya bunları amacı dışında kullanmak.       227 TL 
 

MADDE 112 Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan yolları,  

 kaldırımları, parkları, meydanları, tarihi ve turistik  

 yerleri, halka açık yerleri vb. kirletmek, buralarda  

 halkı tiksindirecek fiil ve harekette bulunmak,  

 buralarda izinsiz sergi, teşhir yeri açmak,  

 seyyar satıcılık faaliyetinde bulunmak.                                                            227 TL 
 

MADDE 113 Belediyemiz sınırları içerisinde, el arabası,  

 at arabası, çekçek vb. araçlarla hurda ve  

 değişik geri dönüşüm malzemeleri toplamak,  

 çöp taşımalıklarından malzeme seçme fiilinde  

 bulunmak ve bu amaçla çöp taşımalığına ve  

 çevreye zarar vermek. (Tespit edildiği takdirde,  

 motorlu araçlar genel kolluk görevlileri nezaretinde,  

 diğer araçlar ise zabıta görevlilerince müsadere edilir.)                                  227 TL 
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MADDE 114 Bina ,abide,anıt,okul,sağlık ocakları,trafo vb.  

 yapıların yüzeylerini; tebeşir, yağlı boya vb.  

 ile karalamak, yazı yazmak,şekil çizmek ve  

 bunları her ne suretle olursa olsun kirletmek  

 ve tahrip etmek. 227 TL 
 

MADDE 115 Kullanılmaz hale gelen balık ağı ve malzemelerini  

 balık barınaklarında bırakan balıkçılardan                                     227 TL 
 

MADDE 116 Belediyemizce belirlenen çöp konteynırlarının  

 yerlerini belediyeye danışmadan değiştirmek   227 TL 
 

MADDE 117 Açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerin  

 üzerlerinin sahipleri ya da kullanıcıları  

 tarafından kapatılmaması 227 TL 
 

MADDE 118 Çöp konteynırlarını taş, toprak, çakıl, kum,  

 moloz ve benzeri inşaat malzemesi koymak 227 TL 
 

MADDE 119 Apartman, pasaj ve işhanlarının otomat ve  

 asansörlerini çalıştırmayan ve tamir ettirmeyenlerden. 227 TL 
 

MADDE 120 Apartman, işhanı, pasaj ve toplu konut alanları  

 arasında ulunan ortak kullanım alanlarını  

 işgal edenlerden ve temiz tutmayanlardan 227 TL 

 

MADDE 121 Geri dönüşüm, poşetleme uygulanan sokaklarda,  

 araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp  

 poşetlerini sokağa bırakmak                                                                              227 TL  
 

MADDE 122 Binalardaki, yağmur oluğu, balkon gideri, klima,  

 lavabo, banyo vb. su akıntı ve sızıntıları ile binaların  

 yıkanarak temizlenmesi esnasında ortaya çıkan kirli  

 ve sabunlu suları sokağa akıtarak kirletmek, yoldan  

 gelip geçenlere zarar vermek, bu zararları önleyici  

 tedbir almamak, altyapı bağlantılarını yapmamak,  

 apartman ve işyerlerindeki su sızıntılarını Onarmayanlardan 227 TL 

MADDE 123 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına  

 girmeyen binalarda balkon ve pencerelerden  

 aşağıya halı, sofra vb. çırpmak, ıslak çamaşır  

 vb. asarak alt kat komşularına rahatsızlık vermek 227 TL 
 

MADDE 124 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsayan ortak  

 kullanım alanlarında kümes hayvanı ve köpek  

 besleyerek çevreyi rahatsız edenlerden 227 TL 

 

MADDE 125 Dükkanında deri, sakatat ve iç yağı 

 bulunduran kasaplardan 227 TL 
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MADDE 126 Etlerini buzdolabı dışında teşhir eden  

 ve satan kasaplardan. 227 TL 

 

MADDE 127 Dükkanında hazır kıyma bulunduran ve satan 

 kasaplardan ayrıca et reyonunda hazır 227 TL 

 

MADDE 128 Dükkanında canlı ve cansız kümes hayvanı  

 satan kasaplardan                                                                                    227 TL  

 

MADDE 129 Tek tırnaklı hayvan kesen ve satan 

 kasaplardan. 227 TL 

 

MADDE 130 Sucuk vb. gıdaları imal eden ve satan 

 kasaplardan. 227 TL 

 

MADDE 131 Açıkta et nakleden kasap ve araç sahiplerinden 227 TL 

 

MADDE 132 Kasaplar ve et mamulleri satanlardan atıklarını 

 kendi aracı ile Belediye çöp sahasına dökmeyenlerden 227 TL 

 

MADDE 133 Canlı ağırlığı 16 Kg dan aşağı hayvan kesen ve 

 satışa arz eden kasaplardan. (Kuzu başına) 227 TL 
 

MADDE 134 Mezbahane harici kesim yapan kasaplardan. 227 TL 
 

MADDE 135 Kasap vb. işyerlerinde izinsiz olarak kesimlik  

 canlı hayvan beslemek, kesim izni bulunan  

 işyerlerinde ise günlük kesim amacıyla getirilen  

 hayvanları uzun süre işyerinde bulundurmak 227 TL 
 

MADDE 136 Beslediği evcil hayvanlardan, koşum hayvanlarından  

 çıkan gübre zibil ve her türlü pisliği sokağa  

 veya kamuya ait alanlara atanlardan 227 TL 
 

MADDE 137 Koşum hayvanlarının pisliklerini yola döktüren  

 at arabacılarından ve dökülmemesi için önlem  

 almayanlardan 227 TL 
 

MADDE 138 Hayvanlara kötü muamele yapanlardan, hayvanlarına  

 gücünün üzerinde yük yükleyenlerden 227 TL 
 

MADDE 139 Belediyece gösterilen yerlerin dışında havyan  

 satanlardan ve hayvanların kullanılmayan  

 organlarını açığa atanlardan 227 TL 
 

  

MADDE 140 Hayvan gübresi ve atıklarını açığa atarak  

 çevre kirliliği yaratanlardan 227 TL 
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MADDE 141 Belediyemize ait park,yeşil alan, yol, arsa ya da  

 Belediyemizce kamunu kullanımına ayrılmış  

 alanlarda ağıl,ahır, barınak, kulübe, kümes vb.  

 yerler TL yaparak büyükbaş, küçükbaş ve  

 tırnaklı hayvan, kanatlı kümes hayvanı, ev  

 ve süs hayvanı beslemek, bu hayvanları sokağa bırakmak;  

 ev ve süs hayvanları hariç tek olarak veya sürüler  

 halinde yerleşim alanı içerisinde gezdirmek, Bu hayvanları  

 Belediyemize ait park, bahçe, arsa, meydan, yeşil alan  

 gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlıyanlara. 277 TL 

 

MADDE 142 İş bu tembihnamede maddesi bulunmayıp Belediyenin  

 yasaklamış ve men etmiş olduğu suçları işleyenler  

 hakkında bu madde işleme konularak ( 1608 sayılı  

 yasa gereği Belediye Encümenince uygun ceza verilir.)                        227 TL 

 

GEÇİÇİ Tembihnamede bulunan cezai miktarlar her  

MADDE yıl D.İ.E. belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. 

 
 

 
 

MECLİS BAŞKANI 

İbrahim GENÇ 

KATİP 

Yılmaz Ali YILMAZ 

KATİP 

Fatma YÜKSEL AKIN 

 
 
                                                                                           Bu karar 5393 sayılı kanunun 23. maddesi uyarınca Başkanlığımca 
  hukuka aykırı görülmemiştir. ……/…./2017 
 
 
 
                                                                                                                                                   İbrahim GENÇ 
                                                                                                                                                   Belediye Başkanı 

  


