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    Amaç: 

MADDE 1 

Bu yönetmelik ilçede esenlik, sağlık, huzur ve düzenin sağlanması ve mahalli 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 
Yenişehir 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 : Yenişehir Belediye Başkanlığını, Meclis : Yenişehir Belediye Meclisini, Encümen : 

Yenişehir Belediye Encümenini, 

Müdürlük : Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü, 
 

Yönetmelik : Yenişehir Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğini,  

İlçe             : Yenişehir 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 Ahkamı 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, 

 

EMİR VE YASAKLAR  

MADDE  5 

(İşyerlerinin Esenlik ve Denetimi İle İlgili Emir ve Yasaklar) 
 

1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın işyerinde görülecek bir yerde asılı olması zorunludur. 
 

2- Ustalık belgesi, diploma, mesul müdür ve sorumlu müdür (şirketlerde) belgesi gereken 
işyerlerinde yetkili idareden alınan belgelerin görünür şekilde asılması mecburidir 

3- İşyerlerinin Belediye Encümenince tespit ve ilan edilen işyeri kapatma saatlerine uyması 
zorunludur. 

 

4- İşyerleri ana faaliyetlerinin dışında tali faaliyette bulunmazlar. 
 

5- Belediyemizce Ruhsatlandırılan işyerleri, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen ve Zabıtaca yerine getirilmesi gereken emir ve 
yasaklara uymak zorundadır. 

6- İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde 
ses ve müzik yayını yapmak yasaktır. 

 

7- Belediyemizden izin almadan işyerinin dışına (İlan ve Reklam amaçlı ) flama, afış, branda 
vb. şekilde malzeme konulması yasaktır. 

 
8 -Belediyemizden izin almadan, işyerleri ve işletmelere ait, tanıtım ve ilan amaçlı, binanın ön 
yüzüne yapışık durumda bulunan, bez afişlerin asılması yasaktır. 

 

9- Görevli Zabıta Memuruna, görevini yapmasına engel olmak ve zorluk çıkarmak,  

10-Yazılı, sözlü ve telefon ile asılsız ihbarda bulunmak, görevlileri yanıltmak yasaktır. 

11- Mesken veya işyeri ile kaldırım arasındaki alanları; apartman ortak kullanım alanlarını, pasaj 
ve kapalı çarşılardaki geliş geçişe ayrılan yerleri işgal etmek veya buralarda mal teşhir etmek 
yada satışa arz etmek yasaktır, işgal edenler hakkında ceza tutanağı tanzim edilmekle birlikte 
işgale devam edildiği takdirde zabıta tarafından men edilir. 

 

12-İşyerlerinde Belediyemizden canlı müzik izin belgesi almadan canlı müzik yayını yapmak 
yasaktır. 

 
    13-Canlı Müzik izni bulunan ve müzik yayını yapan işletmelerin işletme girişine "içerideki ses 

seviyesi insan sağlığı için zararlıdır." şeklindeki uyarı levhasının bulundurulması zorunludur. 
 



14-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer 
işyerlerinde acil durumlarda kullanılacak olan tahliye çıkışı kapıları ışıklı tabela ile gösterilir ve 
işyeri faaliyette bulunduğu zamanlarda çalışır vaziyette olur. 

15-Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak veya 
mesul müdür belgesi almamak, 

 
16-İçkili Yer kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine müsaade 
edilmesi yasaktır 
 

17-İşyerlerinde yüksek sesle bağırarak ve el kol hareketleriyle müşteri celp etmek. 

18-Belediyece izin verilmeyen yerlerde sabit ve gezici satıcılık yapılamaz. 

19- Konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin halkın huzuru bozacak ve dinlenmesine 
engel olacak biçimde duman, ışık, ısı, gürültü ve benzeri rahatsızlıklar çıkararak çalışması 
yasaktır. 

 
20- Ekmek ve Unlu Mamulleri üretim yerlerinde sulu sistem baca filtresi kullanmak ve 
düzenli olarak bakım yaptırmak zorundur. 

 

21- İmal edilen ekmek simit, börek, çörek gibi bilumum unlu mamullere yabancı katkı 
maddeleri katılamaz. 

 
22- Ekmek, simit gibi unlu mamuller belirlenen gramajlın altında imal edilemez. 

 

23- Fırınlarda denetim esnasında, ekmeklerin görevlilerin her istediğinde tartılması ıçın 
otomatik tartı aleti bulundurmak zorunludur. 

 
24- Patiseriler de ve pişirim fırınlarında Somun ekmek ve pide imal etmek ve satmak 

yasaktır. 
 

25- İşyerlerinde besin maddelerinin ayıklanma, parçalanma, temizleme, tartma, hazırlama ve 
ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet ve edevatın hijyenik olarak bulundurulması 
gerekmektedir. 

 
26- Ekmek ve ekmek çeşitleri; fırın, market, bakkal ve benzeri yerlerde kapalı 

camekanlarda satışa sunulacaktır. Bunun dışında seyyar olarak ekmek ve ekmek çeşitlerinin 
satışı yapılamaz. 

 
27- Resmi bayram günlerinde işyerlerine Türk Bayrağı asmak zorunludur. (Bayraklar 

standarda uygun olacak, yırtık, ütüsüz veya rengi soluk olmayacaktır.) 
 

28- İşyerlerinin önüne vatandaşın geliş geçişine engel teşkil edecek şekilde sandalye, tabure 
vb. malzeme koymak veya buralarda oturmak yasaktır. 

 
29- İşyerlerinde kullanılan her türlü tartı ve ölçü aletleri11.01.1989 tarih ve 3516 Sayılı 
Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine uygun damgalı ve mühürlü olmalıdır. 

 
30- Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde Esnaf Kontrol Defteri bulundurmak ve ibraz 

etmek zorunludur. 
 
31- Gıda üretim ve satış yerler işyerinde genel temizlik ve hijyen kurallarına uymak 
zorundadır. 

32- Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan 
personelin mutlaka sağlık raporları ya da sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman 



hazır bulundurulacaktır. Altı ayda bir bu muayeneler ilgili kurumlara yaptırılmış olacak ve 
muayene cüzdanlarına işlenmiş olması zorunludur. 

 
33- İşyerlerinde bozuk, son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri bulundurmak ve satmak 
yasaktır. 
 
34- Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacaktır, tuvalet 
girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere tuvalet levhası asılmış olacaktır. 
 
35- İşyeri sorumluları, işyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için 
gerekli tedbirleri almak (ağzı kapaklı çöp bidonu) ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye 
edilmesini sağlayacak bağlantıları yapmak zorundadır. 
 
36- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir 
şebekesine bağlı su abonesi almak ve çalışır halde tutmak zorundadır. Bu tür işyerlerinde çalışan 
elemanların üst, baş, kılık, kıyafetlerinin düzgün ve temiz olması zorunludur. 
 
37- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri, işyerlerinin isim ve unvanını belirtir 
levha asmak zorundadır. 

 

38- Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaşa kötü muamelede bulunan işyeri sahiplerinden, 

 

(Pazar Yerleri ile ilgili yasaklar) 
 

39- Pazar içerisinde pazarcı esnafına tahsis edilen yer dışındaki yerlere mal koymak ve yolları 
işgal etmek yasaktır. (ayrıca mallarına el konulur) 
 
40- Pazar yerlerinde bağırarak satış yapmak yasaktır. 
 
41- Semt pazarı esnaflarının pazar tanıtım kartı, tezgah plakası ve satışa sundukları mallar 
üzerine tanıtıcı etiket takmaları zorunludur. 
 

42- Semt Pazar yerlerinde satış yapan tüm pazarcı esnafı (işçiler dahi) kılık kıyafetine dikkat 
etmek, iş önlüğü giymek zorundadır. 
 
43- Pazar yerlerinde kontrol esnasında Pazar yerine getirerek satışa sunduğu ürünlerin alış 
faturalarını üretici belgelerini veya çiftçi belgelerini görevli memurlara ibraz etmemek yasaktır. 
 
44- Belediyemiz sınırları içerisinde semt pazarlarının kurulduğu bölgeye araçlarını park ederek 
sergi açılmasına engel olmak, uyarılara rağmen aracını kaldırmamak yasaktır. 
 
45- Semt pazarlarında adına tahsis edilen pazar yerleri Belediyeden izinsiz başkasına 
devredilemez. 
 
46- Pazar yerlerinde 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanuna göre damgalanmamış ölçü ve tartı 
aletlerini kullanmak yasaktır. 

 

47- Terazilerini vatandaşların rahatlıkla görebileceği yere koymayan Pazar esnaflarından,  

 

48- Müşteriye  kötü muamelede bulunan  pazar esnaflarından, 

 



(Park ve Bahçeler ile ilgili yasaklar) 
 

49- Parklardaki, fidanları,, kesmek, çıkartmak varsa meyvelerini kopartmak. 
 
50- Belediyemize ait Park ve Bahçelere girmesine izin verilen hayvanlara, buraları 
kirlettirmek, pisliklerini toplamamak. 
 
51- Belediyemize ait Cadde, Sokak ve Parklarda bulunan çocuk oyun grupları ile Kent 
mobilyalarını bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, üzerine çizgi çizmek, resim yapmak 
ve zarar vermek 
 
52- Bahçe ve parklara kağıt parçası, yemek artığı gibi her çeşit maddeler atarak kirletmek 
veya sebep olmak, 
 
53- Kamuya ait park ve bahçelerde çimenlere basmak, çiçek koparmak ve havuzlara girmek 
yasaktır. (Cezai ehliyeti olmayanların bu fiilleri işlemesine veli veya vasileri engel olmak 
zorundadır.) 

54-Her ne şekilde olursa olsun Park ve Bahçelerde avlanmak. 
 
55- Parklarda İçki içmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 
 
56-Parklarda başkalarını rahatsız edecek şekilde radyo, pikap, teyp gibi müzik aletleri 
çalmak ve yüksek sesle şarkı söylemek. 
 
57-İzinsiz afiş ve ilan yapıştırmak. 
 

58-Yaş/kuru çalı veya odun toplamak. 
 
59- İzinsiz sergi kurmak ve her ne surette olursa olsun yiyecek, içecek veya her çeşit mal 
satmak. 

 

60- Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçları ile burada gezmek. 
 
61- Bu gibi yerlere umuma açık bulundurulmadıkları zamanlarda girmek. 
 
62-Yukarıda sayılmayan, ancak park ve bahçelerin görünümü, düzenini, estetiğini, 
temizliğini ve halkın istifade etmesini kısıtlayan her türlü davranışlarda bulunmak. 
 
63- Spor için ayrılmış alanlar dışında, parklarda spor yapmak ve top oynamak, 
 
64- Parklarda Mangal, semaver veya ateş yakmak, 
 

65- Park ve bahçelerde, umumun kullanımına mahsus yelerde bulunan çeşmelerden hortumla 
inşaatlara ev veya işyerlerine su almak çeşmelerin etraflarını kirletmek, devamlı işgal etmek, bu 
yerlerde her çeşit eşya veya araç yıkamak. 
 

(Çevreyle ile ilgili yasaklar) 
 
66- Eski kullanılmayan eşya (koltuk, çekyat, kereste ve odun parçaları), mutfak ve yemek 
artıkları, soba külleri, elektrik süpürgesi artıkları ve süprüntüleri, ev dikiş artıkları, paçavra ve 
bezleri dışarıya atmak, 
 



67- Her türlü inşaat atık ve artıkları (taş, tuğla, molozlar, çimento, kireç, kereste, demir 
malzeme vb. atıkları), bilumum imalathane, konfeksiyon ve fabrika artıklarını dışarıya atarak 
kirliliğe sebep olmak, 
 
68- Ev atığı, bez, paçavra, kurumuş ot ve diğer yanıcı malzemeyi yakmak suretiyle tehlike 
oluşturmak, etrafı dumanlamak, kokutmak, 
 
69- Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak, (Cam 
bölümüne cam, kağıt bölümüne kağıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık) 
 
70- Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve benzeri 
atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek tiksindirici görüntü yaratacak veya fena koku yayacak 
eşya sermek veya kurutmak, 
 
71-Çöpleri ve çöp konteynırlarını karıştırmak ve çöp atıklarını toplamak yasaktır. 
 
72- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat,yaş deri ve 
benzeri gibi şeyleri açıkta taşımak, 
 
73- Sokak ve kaldırım üzerinde motorlu veya motorsuz araç, halı, kilim vb. yıkamak, 
bozulmuş aracın tamiratını yapmak, 
 
74- Belediye tarafından koyulan çöp konteynırlarının belirlenmiş yerlerinin gerekli izin 
alınmadan değiştirilmesi, karıştırılması ve zarar verilmesi, 
 
75- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen 
malzeme ve imalat atıklarının kendi işyeri imkanları ile temizlenip toplanması ve belediyeye ait 
çöp imha sahalarına götürülmesi zorunludur. Bahse konu atıkların Belediyece taşınması ve 
depolama alanına nakli halinde, ücretin bütçedeki miktarı üzerinden ilgilisinden tahsil edilmesi, 
 
76-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.(Tespiti halinde motorlu araçlar genel 
kolluk görevlileri nezaretinde,diğer araçlar ise Zabıta Görevlilerince müsadere edilir.) 
 
77-Belediyenin çöp kaplarına ve Konteynırlarına; 

a) Her türlü taş, tuğla, moloz, çimento, kireç, kereste, demir gibi inşaat artıkları, 

b) Her türlü imalathane ve fabrika artıkları, 

c) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, 
    ç) Budanan, kesilen ve kınlan ağaç dalları, park, bahçe, sebze bahçesi atıkları, 

d) A
tık pil ve akümülatörler gibi maddeleri, 

 
78- Apartman ve fabrika gibi yerlerde yakılan kaloriferlerden çıkan cüruf ve atıkları ve benzeri 
çöp kapsamına girmeyen maddeleri atmak yasaktır. 
 
79- Yollardan sürü halinde hayvan geçirmek başkalarına ait bağ ve bahçelerine sokmak 
yasaktır. 
 
80- Konut ve işyerlerinin dışarıya soba borusu çıkarması ve baca olarak kullanması, ayrıca 
klima suyu, kanalizasyon, fosseptik s u l a r ı n ı n  akması, sızması ve damlaması ile ilgili 
önleyici tedbirleri almamak, 
 



81- Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve kirli sular, 
yollara ve yaya kaldırımlarına akıtılamaz. 

 
82- Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerleri boyandığı zaman gelip geçenlerin 
üzerinin kirlenmemesi için gerekli koruyucu tedbirleri almak, 

 
83- Boş arsaların etrafını çevirmek ve yabani ot ve malzemelerle ilgili yangına karşı gerekli 
önlemleri almak, yabani otların temizliğini yapmak zorunludur. (Yapılmadığı taktirde arsa 
belediye tarafından temizlenir ve temizleme masrafı arsa sahibinden alınır.) 

 
84-Bahçe ve arsalardan kamuya ait yollarda doğru uzanan ağaç dallarının, taşıt ve yaya trafiğini 

engellemeyecek şekilde sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanması zorunludur. 

(Kent Estetiği ile ilgili yasaklar) 
 

85- Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların 
sahipleri, bu olumsuzlukları Belediyemizce verilen süre içerisinde gidermek, bakım ve 
onarımlarını yapmak zorundadırlar. 

 
86- İşyerleri ve binalar kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatma amaçlı 

hasır, çuval, bez, branda gibi görüntü kirliliği yaratan gereçlerin asılması ve takılması yasaktır. 
 

87-Dükkân ve işyerlerinin ön cephesini tente ve siperlerle kapatmak ayrıca tente ile siperlerin 
yüksekliğinin kaldırımdan 2,5 metreden az olması yasaktır.88- Belediyemizin belirlemiş 
olduğu yerler dışına, her türlü ilan, reklam, afiş ve pankart asmak yasaktır. 
 
89- Belediyemizden izin alınmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım 
amaçlı stant kurmak yasaktır. 
 

90-Cadde ve sokaklarda izinsiz bilgi broşürü, dergi, gazete ve benzeri el ilanları    
dağıtılamaz. 
 
91-Sokaklarda yaya ve araç geçişine engel olacak şekilde, fiziki engel oluşturulması, zincir 
çekilmesi, demir kazık veya beton bloklar konulması, park yasağı levhası ve benzerlerinin 
konulması yasaktır. 
 
92- Binaların sokağa bakan dış duvarlarını, sokakları ve tretuvarları tebeşir, yağlı boya, 
katran ve benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek yasaktır. 

 
93-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 v tahrip etmek yasaktır. 
(Genel Yasaklar) 
 

94-İşyeri işleticileri ve meskenlerde oturanlar sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi 
haşaratın ürememesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır. 

 
95-Belediyece konulmuş olan sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa 
olsun bozmak, kirletmek ve bunların yerlerini değiştirmek, binalara belediyece takılmak 
istenilen numaraların takılmasına mani olmak yasaktır. 
  
96-Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gerçekleştirilen her türlü şantiye faaliyeti 
(inşaat/tadilat vb.) Belediyece verilen izin dışında sabah saat 10.00'dan önce başlayamaz, 
akşam ise saat 22.00'den  sonra yapılamaz. 



 
97-Umumi süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umumi parklardaki anıt, eser ve 
müştemilatına zarar vermek yasaktır. 
 
98-Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı 
tiksindirecek davranışlarda bulunmak yasaktır. 

 
99-İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında kirlettikleri yol ve kaldırımları temizlemeleri 
zorunludur. 
 
100-İnşaat alanı dışına, cadde ve sokaklara izin almadan veya izin alınsa bile gerekli 
güvenlik tedbirlerini almadan kum, çakıl dökülmesi veya bekletilmesi yasaktır. 

101- Meydan, cadde ve sokaklardan her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında lüzumlu 
emniyet tedbirlerinin alınması ve izin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli 
ışık, reflektif şerit ve benzeri şeylerle uyarı yapılması zorunludur. 
 
102-İnşaatlarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan çalışma yapmak yasaktır. Güvenlikle 
çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapılamaz. Yol veya kaldırımların vasfı bozulamaz, 
tahrip edilemez. Bozulan yol ve kaldırımların onarılması zorunludur. 

 
103- İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın 
fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur. 

 
104- Herhangi bir izin almadan İnşaat ve yıkım yapmak, her türlü kazı yapmak yol ve 
kaldırımlara zarar vermek yasaktır. 
 
105-Mülkiyeti kendine ait olsa bile işyerinin yanı ya da arsa veya alana odun vb. yanıcı 
malzeme koymak, depolamak yasaktır. 
 
106-Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. 
çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç 
kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerlerini kapatmamak, etrafına gerekli emniyet tedbirlerini 
almamak, 

 
107-Belediye sınırları içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip 
depolamak yasaktır. 
 
108-Belediye tarafından yasak olarak belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda Belediyeden 
izin almadan çadır kurmak ve sergi açmak suretiyle her türlü eşya ve ürün satmak yasaktır. 
 
109-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına girmeyen binalarda balkon ve 
pencerelerden aşağıya halı, kilim vb. silkelemek, ıslak çamaşır asmak yasaktır. 
 
110-634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsayan ortak kullanım alanlarında kümes hayvanı 
ve köpek beslenmesi için kat maliklerinin oybirliği olması zorunludur. 

 
111-Kendine ait alanda kapalı kümes ve koku yönünden tedbirli olarak 10 (on) adetten fazla 
kümes hayvanı beslemek yasaktır. 
 
(Evcil -Sokak ve Ahır Hayvanları ile ilgili Yasaklar) 

 
112-İmar alanı ve kent içerisinde, ahır, ağıl ve kümes bulundurulması, bu yerlerde küçükbaş/ 



büyükbaş ve kanatlı hayvan beslenmesi yasaktır. 
 
113- Çevreye rahatsızlık vermemek koşuluyla, ev ve süs hayvanlarının bulundurulması 
5199 Sayılı Yasaya tabiidir. 
 
114-Belediyemizce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı ve ağılı 
yapılamaz ve hayvan beslenemez. 
 
115 - Evcil ve süs hayvanlarını, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını, sokaklara başıboş bırakmak, park, 
bahçe, arsa ve mezarlıklarda otlatmak, bu hayvanların tuvalet ihtiyaçlarını umuma mahsus yerlerde 
gidermelerine fırsat vermek yasaktır. 

 
116- Kurban Bayramlarında, Belediyemizce belirlenip Kurban Hizmetleri Komisyonunca 
onaylanan mahaller dışında kurban satışı ve kesimi yapılamaz. 
 
117 - Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma 
mahsus yerlere atmak veya gömmek yasaktır. 
 

118- Binek, koşum ve evcil olarak bulundurulan hayvanların yerleri kirletmemesi için gerekli 
önlemlerin alınması zorunludur. 
 
119- İşbu 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. 

 
Uygulamaya İlişkin Esaslar 

 
Denetim: 

 
MADDE 6- Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi 

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne aittir. 
 
 

İdari Yaptırım: 
 

MADDE 7- 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 idari 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 halinde, 
masraftan yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. 

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hallerde uygulanır. 
 

Başvuru Yolu: 
 

MADDE 8- İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari 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 idari 
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, 



c) Ruhsat veya ehliyetin geri alınması gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili 
kanunlarda bu kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklıdır şeklinde olup; 
İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi yanında ayrıca bir yaptırım karan 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 9- Bu yönetmelik, Yenişehir Belediye Meclisinde görüşülerek kabul 
edilmesini müteakiben Yenişehir Belediye Başkanlığına ait resmi İnternet sitesinde 
yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

 
- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden Belediye Encümeni 

tarafından gerekli cezai işlemler yapılır. 
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik: 

 
MADDE 10- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Yenişehir Belediye Meclisinin 

08/09/2017 tarih ve 107 sayılı karan ile kabul edilen Zabıta Tembihnamesi yürürlükten 
kalkar. 

 
 

Yürütme: 
 

MADDE 11- Bu yönetmelik hükümleri Yenişehir Belediye Başkanı tarafından 
yürütülür. 

 
 
 
 
 

 


