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T.C.
KARACABEY BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın Belediyelere yüklediği görevlerin yerine
getirilmesi kapsamında; Belediye tarafından ilçenin düzeni, esenliği, huzur, sağlık ve temizliği ile nizam ve
intizamının sağlanması, ilçe halkının yaşam kalitesinin artırılması çerçevesinde, genel çevre trafik vb. mahalli
müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ve yine Belediye
hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyeye
verdiği yetki çerçevesinde; Belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli
idari yaptırımların yerine getirilmesi amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, Karacabey Belediyesi sınırları dâhilindeki iktisadi, sınai, ticari, sosyal, ulaşım, kültürel ve
diğer tüm alanlarda faaliyet gösteren işyerlerinin tamamını, bütün kurum ve kuruluşları ve ikametgah esasına tabi
olmaksızın ilçe halkının tamamını kapsar.
Hukuki Dayanaklar
MADDE 3- Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
266. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında
16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un bazı maddelerini muadil kanun, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik ve Belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen,
Belediye
: Karacabey Belediyesi'ni,
Belediye Başkanı
: Karacabey Belediye Başkanı'nı,
Belediye Meclisi
: Karacabey Belediye Meclisi'ni,
Belediye Encümeni
: Karacabey Belediye Encümeni'ni,
Belediye Zabıtası
: Karacabey Belediye Zabıtasını,
Belediye Zabıta Personeli : Karacabey Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memurları
ve diğer Zabıta personelini,
Yaz
: 16 Nisan - 14 Ekim tarihleri arasını,
Kış
: 15 Ekim - 15 Nisan tarihleri arasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
(Emir ve Yasaklar, Denetim, İdari Cezalar)
A)
Huzur-Nizam-İntizam ve Sağlık İle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 5- Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla belirtilen yasaklar ile Belediye meclis ve encümenlerinin
kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği görev ve yetki ile aldıkları kararlara muhalif hareket
edenlerle, Belediye kanun, nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara
Belediye Encümeni’nce Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmüne göre idarî para cezası uygulanır ve
yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye aykırılığın giderilmesi için bir süre de verilebilir.
Verilen sürede aykırılığın ilgili kişi tarafından düzeltilmemesi hâlinde, masrafları yasal mevzuatta öngörülen şekilde
tahsil edilmek üzere belediye tarafından işlem yapılır.
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MADDE 6- Her ne surette olursa olsun Belediye ve/veya kamu mallarına zarar verilmesi durumunda ceza
uygulaması ile birlikte zarar tespiti yapılarak yasal mevzuatta öngörülen şekilde zarar verenden tahsil edilir.
MADDE 7- İşyerinin ön kısmına işçisini çıkartmak, yüksek ses veya ses cihazlarıyla çığırtkanlık yaptırmak, müşteriye
tercih hakkı bırakmayacak şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.
MADDE 8- Umumun yararlandığı yerlerde top oynanmaz, kızak, kay kay gibi aletlerle kayılmaz, motorlu, motorsuz
araçlarla toplumu rahatsız edici hareketlerde bulunulamaz.
MADDE 9- Genel bahçelerde, parklarda çimen ve çiçekler üzerinde zarar verecek şekilde yürümek, oturmak,
ağaçları kırmak, kesmek vb. her ne şekilde olursa olsun zarar vermek yasaktır.
MADDE 10- Özel/tüzel kişilere ait bahçe ve arsalarda bulunan ve meydan, cadde, sokak vb. kamusal alana uzanan
(sarkan)ağaç dallarının, yaya veya vasıtaların geçişlerini engelleyecek şekilde aşağı sarkması yasak olup gereğinin
mülkiyet/kullanma hakkı sahiplerince gerekli izinler alınarak yerine getirilmesi gerekir.
MADDE 11- Apartman ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında bulunan ağaçların kesilmesi veya kaldırılması izne
tabidir. Bu konuda önetici karar defterine işlenen karar ile Belediye’ye müracaat edilir. Uygun görülür ise Belediye
yetkili birimi tarafından kesilir. İzinsiz kesilen veya kaldırılan her ağaç için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün raporu
doğrultusunda idari para cezası ve zarar tazmini işlemi uygulanır.
MADDE 12- Her ne suretle olursa olsun meskûn mahal içerisinde çevre ve yakın komşularına rahatsızlık verecek
yahut başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde fiil ve hareketlerde bulunmak, gürültüye neden olmak
yasaktır. Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde idari yaptırım kararı ve para cezası
işletme sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında uygulanır.
MADDE 13- Yükleme, taşıma ve boşaltma işleri ancak yetkili idarenin halkı rahatsız etmeyecek, cadde ve
sokakların trafiğe açık tutulmasını sağlayacak şekilde önlemler alındıktan sonra vereceği izine müteakip yapılabilir,
kişiler işlem bittikten sonra etrafı temiz olarak bırakmakla yükümlüdür.
MADDE 14- Cadde, sokak, yaya yolu, meydan, alt ve üst geçitler hiç bir suretle işgal edilemez; halı, yolluk vb.
malzemeler serilemez, park, bahçe ve yeşil alanlara, mezarlık içerisine, yaya yollarına ve trafiğe kapalı cadde ve
sokaklara izinsiz motorlu ve motorsuz her türlü araç ile ( Engelli araçları hariç) girilemez.
MADDE 15- Yaya kaldırımları, işyeri önleri, yol üzerleri geçişi engelleyecek şekilde herhangi bir malzeme (reklam
tabelası, çiçeklik, satışa sunulan malzemeler vb. ) ile işgal edilemez.
MADDE 16- Çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak, korna, klakson çalmak, şehir içerisinde izin
almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya gezerek ses yükseltici cihazla veya cihazsız satıcılık yapmak
yasaktır. Yine hiçbir işyeri çevreyi rahatsız edecek şekilde radyo, teyp, bant, kaset yahut bunlara benzer herhangi
bir alet vs. çalamaz, satış yerlerinin ön kısımlarına hoparlör koyamaz, gezici motorlu veya motorsuz vasıtalarla
hoparlör takılarak anons ve ayrıca müzikli yayın yapılamaz.
MADDE 17- Soğutucu motor, fan, klima vb. kullanıcıları çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve/veya ısı
yalıtımını yaptırmak ve bu cihazlardan akan suları giderlere bağlamak zorundadır.
MADDE 18- Turistik alanlar, ibadet yerleri, avlular, abidelerin etrafı ve halkın gelip geçtiği yerlerde mevcut oturma
yerleri dışında oturmak, masa, sandalye gibi eşyaları bırakmak yasaktır.
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MADDE 19- Yerleşim alanı içerisinde veya kamuya açık alanlarda her ne sebeple olursa olsun, yaya veya araçlarda
gezici yahut sabit çalgıcılık, falcılık, dilencilik yapmak yasaktır. Engelli ve mağdur durumdaki kişileri dilendirenler
ayrıca cezalandırılır.
MADDE 20- Her ne suretle olursa olsun terk edilmiş, kullanılmayan ve dışarıdan suça meyilli, bimekan kişilerin
girmesine, suç işlemesine, çevre sakinlerinin huzurunu ve/veya can ve mal güvenliğini bozmaya imkân ve ortam
oluşturan binaların kapı ve pencerelerini kapatmamak; yıkılma tehlikesi bulunan ve çevre açısından tehlike unsuru
taşıyan bina ve yapılara gerekli güvenlik önlemlerini almamak yasaktır. (Sit kapsamına giren binalar hariç) ( Her iki
halde de sorumluluk yapı sahibine/yapıdan yararlanana aittir.)
MADDE 21- Kent estetiğini bozacak şekildeki sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız kaldığı tespit edilen her türlü
bina veya yapının sahipleri verilen süre içerisinde gereken tamir, bakım ve onarımı yapmak zorundadır. Aksi
durumda bakım ve onarımları Belediye tarafından yapılır veya yaptırılır ve masraflar sorumlulardan yasal
mevzuatta öngörülen şekilde tahsil edilir. (sit alanı içerisinde kalan ve sahipsiz binalar hariç)
MADDE 22- Boş arsa veya kamunun kullandığı cadde, sokak, kaldırım, park, bahçe vb. yerlerde izinsiz olarak
eğlence alanları oluşturulamaz ve geçici/kalıcı hiçbir tesis yapılamaz.
MADDE 23- Çalışma izni almadan toplumun yararlandığı yerlerde balon satmak, seyyar fotoğrafçılık, insan tartı
aletleri vs. gibi işler yapmak veya gösterilen yerlerden başka yerde faaliyet göstermek yasaktır. Bu gibi durumlarda
izin verilmiş dahi olsa iptal edilir.
MADDE 24- İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla; izinsiz satış yapan seyyar
satıcılar faaliyetten men edilir. Tespiti yapılan seyyar satıcıların malları en yakın Zabıta birimine getirilerek kimlik
tespiti yapılır ve gerekli cezai işlem uygulanır. Cezası ödenmeyerek 2(iki) gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri,
ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına/kimsesiz çocuklar kurumlarına/ yaşlı bakım yurtlarına vb. yerlere
teslim edilir. Ele geçen gıda dışı malzemelerin, para cezası ödenmemiş ve 30(otuz) gün içinde geri almak için
başvuruda bulunulmamış olanları Belediye Zabıtasınca düzenlenecek tutanak ile imza karşılığında kullanılması
uygun görülen kurum ve kuruluşlara tutanak ile teslim edilir.
MADDE 25- Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yerine getirmesini engellemek, müdahalede bulunmak,
zorluk çıkartmak ve mukavemet göstermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır. Bu gibi
durumlarda idari para cezasının yanı sıra gerekli görülmesi halinde olay tutanak altına alınarak adli makamlara
gönderilir. Kimliğini bildirmeyenler, en yakın Polis veya Zabıta Karakoluna resen götürülerek kimlik tespitini
takiben gerekli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakılırlar.
MADDE 26- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması
mecburidir. Damgasız ve hileli tartı kullanan ilgililer cezalandırılır ve tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime
teslimatı yapılır. Ambalajlı paket mamullerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli
işlemler tanzim edilerek ilgili mercilere bildirilir.
MADDE 27- Belediye yahut diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait pasaj, iş merkezi ve benzeri binalar ile alt-üst
geçit, spor tesisleri gibi umumi yerlerin giriş ve çıkışları ile ortak alanları, koridorları ve merdivenlerini herhangi bir
şekilde işgal etmek yasaktır.
MADDE 28- Her işyeri ve müessese sahibi, kendi işyerinin cephesine ilanını, cephe boyunca ve 70 cm. eninde
yatay vaziyette yola paralel ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.
MADDE 29- Belediyenin izni olmaksızın belediyeye ait isim, amblem, logo ve benzeri unsurları kullanmak;
Belediyece belirlenen otopark ve park alanları dışında park eden araçlar için park ücreti almak yasaktır.
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MADDE 30- Belediyece tespit edilen yerler dışında hiç bir yere ilan ve reklam asılamaz ve yapıştırılamaz.
Belediyece asılmasına izin verilen ilan ve reklam bezleri ve benzerleri, kullanılacakları binanın cephesine paralel ve
yapışık vaziyette asılacak, izin süresi aşılmayacaktır.
MADDE 31- Karacabey Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan; park, meydan, umuma mahsus vb. yerlerde
belediyenin ilgili biriminin izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant ve benzeri
şeyler kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz, reklam faaliyetinde bulunulamaz ve satış yapılamaz.
MADDE 32- Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık yerlere yazı yazmak veya karalamak,
pislemek, tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarında, meydanlarda tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum
kurallarına uymayan hareketlerde bulunmak yasaktır.
MADDE 33- Belediye sınırları içerisindeki hiçbir işyeri kanun, yönetmelik veya yetkili kurumlarca belirlenen saatler
dışında faaliyet gösteremez.
MADDE 34- Market, bakkal, büfe, tekel bayii vb. yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki ve tane ile sigara
satılması yasaktır.
MADDE 35- Kamunun ortak kullanım alanları üzerine belediyeden izin alınmadan büfe, otomatik para ödeme
işlemi yapan banka ya da aracı kurum kulübesi-makinesi, ankesörlü telefon kabini, kart satış kabini vb. şeyler
koyulamaz.
MADDE 36- Binaların çatı ve balkon yağmur sularını, baca, kanalizasyon, fosseptik, akıntı ve sızıntısını şebekeye
bağlamamak, bağlantı tesisatında meydana gelen hasarları gidermemek; Binaların ön tarafındaki pencere, balkon,
teras, vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak, ayrıca binada
düşebilecek kiremit, beton ve dökülmeye yüz tutmuş sıva parçalarını tamir etmemek (idari yaptırım kararı olayın
niteliğine göre yapı sahibi yahut kullanıcıya uygulanacaktır.); Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden
buzları kırmamak, biriken karları yollara yığmak yasaktır.
MADDE 37- Umumi havuz, çeşme, cadde, sokak, park, bahçe vb. yerler ile kaldırım üzerlerinde, yollarda ve işyeri
önlerinde her ne şekilde olursa olsun her çeşit eşya ve araç yıkamak yasaktır.
MADDE 38- Kömür satışı izin belgesi olmadan TSE standartlarına uygun olmayan ve hava kirliliğine neden olan
ısınma amaçlı her nevi kömür satılamaz, satışa sunulacak kömürlerin ağzı kapalı çuvallarda ve cinsi, menşei ve
fiyatının bulunduğu etiket ya da levhasının bulunması zorunludur.
MADDE 39- Her işyerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar yangın söndürme cihazının bulundurulması
zorunlu olup, cihazların dolu ve kontrollerinin süresi içinde yapılmış olması gerekmektedir.
MADDE 40- Şehir içerisinde sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, patlayan kimyevi maddeler satan
işyerleri, ruhsatlarında veya LPG Lisans Yönetmeliğinde belirtilen miktardan fazlasını bulunduramaz ve yerleşim
alanı içerisinde yanıcı, patlayıcı madde yüklü araç park edilemez.
MADDE 41- Bahçe, arsa, kamuya ait açık alanlar üzerinde, cadde, sokak ve meydanlarda belediyece belirlenen
yerler dışında kontrolsüz ateş yakmak; her ne suretle olursa olsun tehlike yaratıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı
madde satmak ve kullanmak yasaktır.
MADDE 42- Cadde, sokak ve pazar yerlerinde her türlü un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri
gibi gıda üretim izin belgesi bulunmayan gıda maddelerinin açıkta bulundurulması, satılması, uygun şartları
taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapılması yasaktır.
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MADDE 43- Son kullanma tarihi geçmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış veya bozulmuş gıda maddelerinin satılması
yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek gıda kontrolörü raporu ile imha edilir.
MADDE 44- Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. Yasağa aykırı hareket eden ilgili
şahıslar, haklarında tutanak tanzim edilerek toprak, su ve bitki analizlerinin yapılması için Çevre Sağlık
Müdürlüğüne sevk edilirler.
MADDE 45- Fabrika, atölye ve sanayi müesseseleri faaliyetlerinde hâsıl olan vernik, duman, koku, gaz, toz ve atık
maddelerinin(asit, kükürt, dioksit vb.)yayılmaması, müessese içinde çalışanların, civarda yaşayanların
etkilenmemesi ve çevredeki bitki örtüsüne zarar vermeyecek surette fennin emrettiği bütün tedbirlerin alınarak,
izole ve ıslahının yapılması mecburidir.
MADDE 46- Konut, işyeri, inşaat ve fabrikalardan, motorlu ve motorsuz araçlardan çıkan sıvı ve katı atıkları ile
madeni yağları cadde, sokak, meydan, yaya kaldırımı, park bahçelere, boş arsalara, tarlalara, çevreye ve kanallara
akıtılamaz veya dökülemez.
MADDE 47- Şehrin turistik yerlerinde turistleri gezdirmek amacıyla yetkisiz ve kokartsız rehberlik yapılamaz.
MADDE 48- İlçe sınırları içerisinde motorlu veya seyyar araçla izinsiz olarak hurda malzeme toplamak veya
hurdacılık yapmak yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde hurda malzemeler müsadere edilir, cezai işlem
uygulandıktan sonra ilgili mevzuata göre işlem yapılır.
MADDE 49- İşyerinde satılan malların üzerlerinde ürünün cinsi, nevi ve fiyatını gösteren etiketin bulundurulması
ve etiket satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’ veya kısaca ₺ şeklinde yazılması zorunludur. Etiketlerdeki fiyatlandırma
litre ve kilogram bazında yazılacak, yarım kilo ……... ₺ gibi ifadeler yazılmayacaktır. Uymayanlara 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ön görülen idari para cezaları uygulanır.
MADDE 50- Umumun istifadesine mahsus yerler ile park ve bahçelerde veya otobüs durak, garaj ve bekleme
salonlarında, oturma gruplarına uzanmak, uyumak, belediyece kamunun kullanımına sunulan bank, kanepe,
kamelya, spor aletleri ve benzerlerini maksadı dışında kullanmak, başkalarının kullanmasına mani olmak veya her
ne suretle olursa olsun bunlara zarar vermek yasaktır.
MADDE 51- Belediyeye ait her nevi bariyer, kaldırım taşı, direk, lamba, sokak ve yön levhası, delinatör, duba, kapı
numarası, durak tabelası, reklam elemanı, bank, çöp kutusu ve çöp konteynırı vb. sabit veya hareketli alet ve
araçları bozmak, kırmak, kirletmek, tahrip etmek, yerlerini değiştirmek, başka cisim ile kapatmak, boyamak,
sökmek, her ne şekilde olursa olsun zarar vermek veya montajı ve yerine konması esnasında belediye personeline
engel olmak yasaktır.
MADDE 52- Milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde işyerlerinin ön cephesine bayrak asılması zorunlu olup,
kirli, yırtık ve kırışık bayrak asılamaz.
MADDE 53- Şehir içi ve şehirlerarası kargo taşımacılığı ile ilgili işyerlerinin açılması ve faaliyetinin, Belediye
Meclisince alınan karar doğrultusunda sürdürülmesi zorunludur.
MADDE 54- İşyeri olarak Yapı Kullanma İzni alınan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır.
MADDE 55- Kavun, karpuz vb. sergileri kurmak için belediye başkanlıklarından izin almak mecburi olup, bu izin
geçici izin belgesinde belirlenen tarihler arasında geçerlidir. İzin belgesinde belirtilen mal ve gösterilen yer
haricinde satış yapılamaz.
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MADDE 56- Kullanılmış eşya alım-satımı bu amaçla açılmış dükkânlarda yapılır. Başka yerlerde veya seyyar olarak
alım-satım yapılamaz. Kullanılmış eşya ile kullanılmamış eşya aynı yerde bulundurulamaz, alım-satımı yapılamaz.
B)

Hayvanlarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 57a)
Hayvan pazarı dışında, hayvan alınıp satılamaz veya satış için herhangi bir alanda hayvanlar bekletilemez.
Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda hayvan oynatılamaz veya dövüştürülemez.
b) Yerleşim alanları veya Belediyece yasaklanan yerlerde sahipli, sahipsiz başıboş gezen her türden hayvanlar,
oluşturulacak ekip ile toplanır ve geçici bakımevlerine alınır. Sahipleri, kendilerine ait olduğunun ispatından sonra
hayvanını toplanma ve geçici bakımevlerinden her türlü masraf ve cezasını ödedikten sonra teslim alır.
c) Belediyece yasaklanan yerler içerisinde ev ve apartmanların herhangi bir yerinde veya bahçelerinde kanatlı,
kanatsız, büyükbaş, küçükbaş, evcil ve yabani her türlü hayvanın beslenmesine mahsus yerler yapmak veya
beslemek, hayvan ve hayvan sürülerini Belediyece tayin edilen cadde ve yollar dışındaki yollardan ve
meydanlardan geçirmek yasaktır.
d) Muayenesi olmadan, kimlik belgesi bulunmadan evlerde (Kedi, Köpek, vb.) hayvan beslenemez. Şikâyet
neticesinde çevreye zararlı görülenler varsa barınağa teslim edilmeli yoksa gerekli önlemler alınmalıdır.
e) Sahipli ve sahipsiz hayvanların herhangi bir nedenle ölümü halinde Veteriner Hekimliğinin bilgisi dâhilinde
Belediyemizin oluşturacağı mezarlığa defnedilmesi zorunludur.
f) Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Mezbaha damgası olmayan ve durumlarından şüphe edilen etler,
müsadere edilir. Sakıncalı olanlar Belediye Veteriner Hekiminin kontrolünde İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ile
beraber imha edilir. İlçe dışından gelen etlere ait gerekli rapor ve belgelerin ibrazı zorunludur aksi halde yasal
mevzuata göre işlem yapılır.
g) İlçe dışındaki mezbahalarda kesimi yapılıp Belediye sınırları içerisine getirilen etlerden, 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu gereğince kilogram üzerinden muayene ve denetleme harcı alınır.
h) İlçe sınırları içerisinde veya dışında mezbaha haricinde kaçak olarak yapılan kesimlere ait etler müsadere
edilerek imha edilir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince kilogram üzerinden damgasız kaçak muayene
ve denetleme harcı alınır. Cezai müeyyidesi ile birlikte uygulanır.
ı) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde meskûn mahallere 3 kilometreden az mesafede arı kovanı
bulundurmak yasaktır. Sahipleri bulunmayan veya kendisine verilen süre içerisinde arı kovanlarını kaldırmayan
şahıslara ait kovanlar Belediyece kaldırılır, yapılan masraflar cezası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.
i) Yasaklanmış yerlerde at arabası fayton vb. ile trafiğe çıkılamaz. Atların arka kısmına torba takmak, süpürge,
kürek ve kova bulundurmak zorunludur.
C)

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 58- Her işyerinin, kapsamına uygun şekilde çöp kutusu bulundurması ve çöplerini bu kutularda muhafaza
etmesi zorunludur.
MADDE 59- Her ne suretle olursa olsun yere tükürmek, çöp, kâğıt, meyve artıkları, kuruyemiş kabukları, şişe,
teneke kutu vb. atarak, dökerek ve yakarak çevreyi kirletmek yasaktır.
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MADDE 60- Kişi veya kurumlar, çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları; Kasap, sakatat, lokanta gibi
işyerleri atıkları, sanayi atıkları, her türlü inşaat, hafriyat, toprak, taş, tuğla, moloz, kereste, odun, demir malzeme
ve atıkları; İmalathane ve fabrika atıkları/artıkları, tamir edilen yol atıkları/artıkları, yol çamur ve molozları,
budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer cürufları,
vb. atıklarını kendi imkânları ile temizleyip toplamak ve belediyenin belirlediği veya göstereceği yerlere dökmek
zorundadırlar. Bu çöp ve atıklar çöp konteynırlarının içine atılamaz.
MADDE 61- Cadde ve sokaklardaki umumi kanalizasyon giderlerine, pis koku çıkaran sıvı atık dökülemez.
Izgaraların üstü kapatılamaz, kanalizasyon giderleri açıkta akıtılıp, etrafa pis koku neşredilemez.
MADDE 62- Araç sürücüleri, su birikintileri ile çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçmekle yükümlüdür.
Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis su sıçratmak yasaktır.
MADDE 63- Müesseselerin ve apartmanların yakıt artıklarının (küller, cüruflar) sadece kış aylarında çöp
konteynırlarının yanına düzgün bir şekilde bırakılması gerekmektedir. Çöp konteynırlarının içine bu tür
malzemeleri atmak yasaktır.
MADDE 64- Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve sokaklara pis su (sabunlu, çamurlu, kireçli vb.) akıtılamaz.
MADDE 65- Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü ve benzeri şeylerini naylon poşet içinde ve kapalı
kaplar içerisinde dışarı akmayacak-dökülmeyecek şekilde muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri haricinde
cadde ve sokaklara zamansız çöp çıkarılamaz.
MADDE 66- Hayrat çeşmelerden, tabi kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, çamaşır yıkamak ve araç
yıkamak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek yasaktır. Mesken ve işyeri sahipleri temizlik amacıyla
musluğa hortum takarak aracını, merdivenini, işyeri vitrinini veya işyerinin zeminini yıkamak amacıyla meydanlara,
yaya yoluna, cadde ve sokağa su akıtamaz.
MADDE 67- Şehir içerisinde tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulmalı ve yakma
işlemi ilgili mercilerin alacağı kararlar doğrultusunda ehliyetli kişilerce yapılmalıdır.
MADDE 68- Mesken, işyeri, mağaza ve imalathanelerden, çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartılamaz.
MADDE 69- El ilanları ile çevrenin kirletilmesi yasak olup, ihlal eden ilgililer cezalandırılır. Ayrıca cadde, sokak ve
meydanlara atılan el ilanları sahipleri tarafından toplanacaktır.
MADDE 70- Her türlü nakliyat esnasında; cadde ve sokakların kirletilmesi yasaktır. Kum, çakıl, hafriyat veya çöp
nakli esnasında gereken her türlü önlem alınmalı, branda çekilmelidir.
MADDE 71- Cadde, sokak, meydan gibi umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, apartman
yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek, gelip geçenlerin üstünü kirletecek
şekilde harekette bulunmak yasaktır.
MADDE 72- Hazır beton taşıyan araçlar, hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını gelişi güzel alanlara boşaltamazlar.
Beton taşıyan mikser araçları yollara beton dökülmesini engelleyecek şekilde tedbir almak zorundadırlar ve harcı
boşalttıktan sonra cadde, sokak, meydan ve yerleşim birimleri arasında araçlarını temizleyip yıkayamazlar.
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D)

İmar ve Fen İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 73- Pazar günlerinde kesinlikle inşaat çalışması yapmak yasaktır. Ulusal tatil günlerinde ve diğer tatil
günlerinde sabah saat 08:00’den önce, akşam saat, yaz aylarında 20:00, kış aylarında ise 18:00’den sonra her ne
suretle olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde gürültülü çalışmak yasaktır.
MADDE 74- Belediyece gösterilen yerlerin dışına, toprak, moloz, çöp ve her türlü inşaat atığı dökmek yasaktır.
MADDE 75- Deniz kenarından ve dere yataklarından kum, çakıl ve toprak almak ve ayrıca derelere çöp, moloz vb.
malzeme dökmek ve dolgu yapmak yasaktır.
MADDE 76- İnşaat malzemesi satışı yapan işyerleri, 07.09.2010 gün 2010/97 numaralı Karacabey Belediye Meclisi
kararıyla şehir dışına çıkarıldığından, bu işyerlerinin şehir içerisindeki işyerlerinde teşhir amacı dışında faaliyet
göstermeleri, kaldırım, yol, meydan vb. yerlere inşaat malzemesi koymaları yasaktır.
MADDE 77- İnşaat sahipleri, inşaatlara mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni
ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere en az 50x75 ebadında levha asmak, iş kazasını önleyici diğer ikaz
levhalarını bulundurmak ve inşaatlarının etrafını, tahta perde ve file ile kapatıp tehlikelere karşı her türlü tedbiri
almak zorundadır.
MADDE 78- Arsa ve arazi sahiplerinin Yangına ve çöp atılmasına karşı tedbir alması zorunlu olup, bir olay
vukuunda arsa sahibi sorumlu olacaktır.
MADDE 79- Şehir içerisinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binalarda tehlike arz eden durumlarda
ilgililerince gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.
MADDE 80- Belediyeden izin almadan yerleşim alanı içerisinde su ihtiyacını karşılamak veya başka nedenlerle
kuyu, artezyen vs. açmak yasaktır. Sarnıç, kuyu, artezyen, mahzen vb. çukurları açık bulundurmak, etrafını
kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak yasaktır.
MADDE 81- İşyerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan
bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği en az 3 metre olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını
geçmemek şartı ile en fazla 1,5 metre olacaktır. Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak
ve ayrıca işyerlerini güneşten korumak amacıyla hasır, çuval, bez vs. görüntü kirliliğine neden olacak şekilde öteberi
koymak, ticari her türlü mal veya afişler asarak teşhirde bulunmak yasaktır.
MADDE 82- Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır. Mesken ve
işyerlerinde sobalarda, parlayıcı, patlayıcı maddeler kullanılamaz. Konutlarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla
yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin
almadan biriktirmek veya yakmak yasaktır.
MADDE 83- Yaya yollarını, caddeleri, sokakları ve yaya kaldırımları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak
kazmak, bozmak, üzerine set yapmak, izinsiz olarak kanal vb. açmak, üzerinde harç yapmak veya bu yerlere ilave
merdiven, basamak taş, karo, parke, seramik, kilit taşı, mermer, halı vb. şekilde döşeme yapmak yasaktır.
MADDE 84- Yapı ve inşaat sahipleri çalışma esnasında çevresine ve komşu parsellerine zarar verebilecek çöküntü,
yıkıntı, çukur vb. oluşması veya belirtilerinin bulunması halinde, yapmış olduğu işlemleri derhal durdurma k, ilgili
kamu kuruluşlarına haber vermek, bu iş bitinceye kadar ikaz edecek bir işaret bulundurmak ve ilgili ekipler gelene
kadar önlem almakla yükümlüdür.
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MADDE 85- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirlenen ve tebligatı yapılan inşaat yasakları ile
ilgili kurallara uyulması, her türlü bina ve yapılar ile tadilatlar için belediyeden izin alınması zorunludur. İzinsiz
yapılan çalışmalar, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte tespit edilerek durdurulur.
MADDE 86- Her türlü inşaat malzemeleri ( kum, kireç, taş, demir, tuğla vb.) inşaat alanına
dökülmeli/döktürülmelidir. Kamuya ait olan yol, cadde, sokak, kaldırım ve boş alan yahut 3. Kişilere ait tarla,
taşınmaz vs. üzerine izinsiz olarak bırakılması veya dökülmesi yasaktır.
MADDE 87- Emniyet kemeri, kask vb. koruyucu malzemesiz işçi çalıştırılamaz. Sıva, boya sıçramasını moloz vb.
malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri alınmalı, toz ve benzeri ile çevreyi rahatsız edici unsurlar giderilmeli;
İnşaat çalışmalarında kullanılan suyun meydan, cadde ve sokakları kirletmemesi için yeteri kadar çökertme havuzu
ve kuyusu açtırılmalıdır.
MADDE 88- Her ne surette olursa olsun Belediyeden izin alınmadan yıkım yapılamaz. Yıkımda rahatsız edici toz ve
toprakların etrafa yayılmasını önleyici su sıktırılarak vb.gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.
MADDE 89- Binalar zemine kadar yıkılacak; yapıların inşaat, onarım ve yıkımında iskele, tahta perde vb. yapı
tertibatının gelip geçenlere, yol, ağaç, yeraltı ve yerüstü nakil hatlarına zarar vermesi önlenecektir. Bu tertibatın,
işin bitiminde güvenli bir şekilde kaldırılması zorunludur.
E)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Tabi İşyerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar:

MADDE 90- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalışmak yasaktır. (Ruhsat yönetmeliği
kapsamında gerekli işlemler yapılır.)
MADDE 91- İşyeri açma çalışma ruhsatı hangi işyeri (Numaratajla belirlenen) için alınmış ise o işyeri için geçerlidir.
MADDE 92- İşyeri açma çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusunun dışında başka herhangi bir iş yapmak
yasaktır.
MADDE 93- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının, işyerinin görünür bir yerine asılması zorunludur.
MADDE 94- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyeri alanının ruhsata aykırı olarak
genişletilmesi veya daraltılması yasaktır.
MADDE 95- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri Belediye Encümenince tespit edilen açılış ve kapanış
saatlerine uymak zorundadırlar.
MADDE 96- Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına sahip işyerleri, Belediyece verilmiş teftiş
defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedirler.
MADDE 97- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışacak kişilerin bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair
sağlık raporu alması ve altı ayda bir yenilenmesi ayrıca istenildiğinde ibraz edilecek şekilde işyerinde hazır
bulundurulması zorunludur.
MADDE 98- Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak veya
talep etmek yasaktır.
MADDE 99- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına tabi her türlü işyeri sahibi sattığı malın fiyatını belirtir etiket ve
ilgili mercilere verilen fiyat tarifesini iş yerinde müşterilerin görebilecekleri uygun bir yere asmak zorundadır.
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MADDE 100- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz
etmemek veya saklamak yasaktır.
MADDE 101- Gramaja tabi gıda maddelerinin ekmek, pide, vb. eksik tartılı olarak imal edilmesi ve satılması yasak
olup, eksik tartımlar müsadere edilerek tutanak tanziminden sonra kanun gereği yoksul vatandaşlara dağıtılır.
MADDE 102- Un ve unlu mamul katkı maddelerinin depolandığı alanlarda rutubeti önleyici tedbirlerin alınmış
olması (zemine tahta ızgara konması vb. gibi) gereklidir.
MADDE 103- İşyerlerinin imalat bölümlerinde yeme, yatma vs. sosyal ihtiyaçları karşılamak yasaktır.
MADDE 104- Sebze-Meyve ticareti aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Sebze ve meyvelerin, her çeşit gıda maddelerinin hususi mahallerde tasnifi yapılarak satışa sunulması
zorunludur.
b) Sebze ve meyvelerin toptan olarak, sebze ve meyve halinde satılması mecburi olup, hal dışında almak ve
satmak yasaktır.
c) Satışa sunulan sebze ve meyvelerin altının ve üstünün bir olması zorunludur.
d) Sağlığa zararlı sebze ve meyveler satışa çıkarılamaz. Bu gibi gıda maddeleri usulüne uygun imha edilir.
e) Sebze ve meyveleri koymaya yarayan sandık, sepet ve küfeler daima temiz olacaktır. Eskimiş ve kırık olanlar
kullanılmayacaktır.
f) Sebze ve meyveler yere serilerek satılamaz.
g) İdarenin göstereceği satış yerleri haricinde sebze ve meyve satışı yapılamaz.

F)

Pazar Yeri Esnafının Uyacağı Emir ve Yasaklar

MADDE 105- Pazar yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir;
a) Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerler ve zamanlar dışında Pazar kurmak yasaktır. Pazar esnafı, Belediye
Meclis kararında pazaryeri olarak gösterilen mahallin sınırlarını aşmayacaktır.
b) Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak,
sergi açmak, sergi tezgâhı bırakmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve Belediye
Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti alınır.
c) Pazaryerinde pazarın kurulduğu gün öncesi yazın saat 17:00 kışın ise saat 15:00’ den önce tezgâh kurmak, yazın
saat 22:30, kışın saat 21:00’den sonra tezgâh bulundurmak ve pazaryerine yazın 09:00-19:00, kışın ise 09:30-17:00
saatleri arasında araçla girmek yasaktır.
d) Yol, tretuvar veya duvara çivi, kazık çakılarak tahrip edilmeyecek, kullanılmasına izin verilmiş alan dışına ip vs.
bağlanmayacaktır.
e) Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenen her türlü gıda maddesi açıkta satılmayacaktır. Süt
ürünleri (peynir, lor vs.), salça, zeytin türü gıda maddeleri çalışır vaziyetteki soğutucu dolaplar içerisinde satışa arz
edilecektir. Sıcaklık seviyesi her zaman uygun olarak muhafaza edilecektir.
f) Üzerlerinde üretim izni olmayan sonradan paketlenmiş gıda maddeleri satılamaz ve bozulabilecek gıda
maddeleri (baharat, lokum gibi) direk güneş altında bırakılamaz.
g) Pazar esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır.
h) Tarım bakanlığı tarafından üretim izni alınmış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son kullanma tarihlerinin
belirtildiği etiketi olan kültür mantarı dışında vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atacak başka türlü mantar satışı
yapılamaz. Satışı tespit edildiğinde; müsadere edilip, imhası yapılmak üzere ilgili birime teslim edilerek, satıcıları
cezalandırılır.
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G)

İktisadi Emir ve Yasaklar

MADDE 106- Aşağıda belirtilen iktisadi nizamlara ilçe sınırları içerisinde herkes ve her işyeri uymak zorundadır:
a) Etiket
Satılmak üzere mal teşhir edilen bütün yerlerde, perakende olarak satışa arz edilen bilumum malların üzerine veya
o mala ait olduğu kolayca görünür, okunabilir bir yere etiket konulması, malın niteliği icabı etiket koymaya uygun
olmayan hallerde müşterinin görebileceği bir yere etiket muhteviyatını gösterir bir liste asılması mecburidir.
Etiket veya listelere, malın alış ve satış fiyatları ile fatura tarih ve numaraları yazılacaktır. Etikette aranan
hususların, üzerinde basılı olan ve ambalajında görünür şekilde yazılı bulunan mallar için etiket veya liste koyma
mecburiyeti yoktur.
b) Fatura
Dükkân, büfe, mağaza, depo gibi yerler ile satılmak üzere mal teşhir edilen bütün yerlerde, malların alış
faturalarının bulundurulması ve kontrollerde gösterilmesi zorunludur.
Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde fazla ağır ambalaj malzemesi ile veya ambalajının
içine kaşık, mandal vs. gibi eşya koyarak noksan mal satmak yasaktır.
Belediyece verilen tarife dışında en çok fiyat, ücret ve narhtan fazlasına satış yapılmayacaktır.
Her türlü tartı ve ölçü aletleri, ilgili yasa hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilerek, damgalattırılacaktır.
Herhangi bir malın fiyatını yükseltmek amacı ile cinsi değiştirilmeyecek, karıştırılmayacak, çürük ve bozukları
satılmayacaktır. Belediyece tespit ve ilan edilen besin maddelerinin toptan ve perakende satışları orijinal
ambalajları içerisinde yapılacaktır.
Tespit edilen toptan ve perakende azami satış fiyatları veya kar hadlerine göre ücret tarifelerinde alınan kararlara
ve yapılan ilan hükümlerine riayet etmek mecburidir.
Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen maddelerin satışa arz edilmemesi, satıştan kaçınılması, kaçırılması
ve saklanması, satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri tespit edilen hizmetlerden kaçınılması
yasaktır.
c) Tarife
Ruhsatları Belediyece verilen halkın yiyip içmesi, yatıp kalkması, taranıp temizlenmesine mahsus yerler Belediyece
tasdik, sınıf ve ücretini gösterir tarifeler, işyeri açma ruhsatı ile birlikte çerçevelenip görünür bir yere asılacaktır.
Tarifeye tabi müesseselerde, tasdikli tarifenin 40x60 cm ölçüsünde büyütülmüşü gece dışarıdan okunabilecek
şekilde ışıklandırılmış olarak kapı girişine, 35x55 cm ölçüsünde büyütülmüşleri ise müessese müşterilerinin kolayca
görebilecekleri değişik yerlere asılacaktır.
Halkın yatıp kalktığı, taranıp temizlendiği ve eğlendiği müessesler, oda ve bölmelere, yiyip içilen yerlerde masalara
ayrıca tarife konulacaktır. Yiyip içilen ve eğlenilecek müesseseler alış fiyatına muayyen kar ilave ile satılan
meyve, tavuk, balık gibi maddelerin, porsiyon gramaj ve fiyatları her gün muntazam şekilde tarifelerine yazılmış
olacaktır.
Tarifesinde bulunmayan her maddeyi satan müesseseler, o madde hangi tarifede bulunuyorsa, sınıfına uygun o
tarifedeki fiyattan fazla talep edemez. Tarifeye tabi bir madde, tarifeye tabi olmayan herhangi bir müessesede
satıldığı takdirde, en az sınıf tarifesindeki fiyattan fazlasına satılamaz.
d) Tartı Aletleri
Gramaj ve fiyatları resmi makamlarca tayin ve tespit edilerek bulunan malların satışı ile iştigal eden müesseselerde
damgalı terazi bulundurulması zorunludur.
Tartılacak şeylerin ağırlıklarına tesir edecek, alıcıyı malın bedelinden fazla zarara sokacak derecede kalın kaba
kaplarla, bunlardan yapılmış keselere veya her neyden yapılmış olursa olsun kutu vs. kabilinden kartlara koyarak
tartmak yasaktır. Alıcı isterse satılan şeyi bütün, kâğıtsız ve zarfsız olarak veyahut bunların darasını çıkartarak
tartabilecektir.
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e) Teftiş Defteri
Belediyemizce ruhsata tabi olan tüm işyerlerinde, Belediye tasdikli teftiş defteri bulundurulması zorunludur.
H)

Araç Kiralama ve Oto Galerileri Emir ve Yasakları

MADDE 107- Oto galerileri aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Belediyece belirlenen yerler haricinde oto galeri ve araç kiralama işyeri açılamaz.
b) Nizama uygun şekilde etrafı kapalı alanlar içerisinde olacaktır.
c) İşyeri yerleşim alanı dışına veya yol, cadde, meydan ve kaldırımlara araç çekilmeyecektir.
d) İşyerinin zemini beton, asfalt gibi malzeme ile kaplı olacaktır.
e) İşyeri yerleşim alanı içindeki araçlar uygun sıralar halinde teşhir edilecektir.
f) İşyerinden çıkan atık su ve diğer giderler için menfez bağlantısı olacaktır.
g) Araçların fiyatlarını belirten tabela konulması zorunludur.
İ)

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 108- Mezarlıklar ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri, mezarlıklarda yapmak yasaktır.
(Mezarlıklar ve Mezarlıklara ölülerin defni ve mezardan çıkarılması, nakil hususları, umumi Hıfzıssıhha Kanunu
hükümleri dairesince yapılır.)
b) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık gibi yerlere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak ve oturmak,
çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya veya işaretleri
kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek ve her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve
sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak
yasaktır.
c) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek vs.
hayvan getirenlerin mezarlığa girmeleri yasaktır.
d) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır.
e) Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almaksızın her türlü yapım, onarım ve tesisat yapmak veya yaptırmak
yasaktır.
f ) Mezarlık içerisinde piknik yapmak yasaktır.
J)

Trafikle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 109- Trafik mevzuatı;
a) Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara riayet etmek
zorunludur.
b) Trafiği düzenlemek amacıyla belediyece temin ve tahsis edilen trafik işareti levhalarına veya çizgilerine ve yaya
geçişi çizgilerine riayet etmek zorunludur.
c) Taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, fazla ücret almak amacıyla normal
gidilecek güzergâh dışına çıkmak, taksimetrede yazılı bedelin dışında ücret talep etmek ve taksimetreyi yolcunun
bindiği noktadan önce açmak ve fahiş fiyatla yolcu taşımak yasaktır.
d) Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek veya trafiği
engelleyecek durumlar oluşturulamaz.
e) Her tür otomobil ve motosikletlerde susturucu (egzoz) bulunacak ve sağlam olacaktır. İlçe içinde halkı rahatsız
edecek ses, pis koku ve duman çıkarmak yasaktır.
f) Toplu taşıt ve nakliye araçları, ilgili kuruluşlarca belirlenen sayı ve tespit edilen yerler dışında bekleyemezler.
g) Toplu taşıt araçlarının iç ve dış temizliğine dikkat etmemek, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak
taşımacılık yapmak yasaktır.
h) Ticari Taksi herhangi bir yere gitmek isteyen müşteriyi istediği ve gideceği yere götürmek zorundadır, özür ve
bahane kabul edilemez.
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ı) Belediye otobüs, servis gibi toplu taşıma duraklarında, diğer vasıtaların durması ve park etmesi yasaktır.
i) Toplu taşıma araçları durak yerleri haricinde yolcu indirip bindiremez.
j) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlemek, alkollü içki içmek,
kabuklu yiyeceklerin kabuklarını araç içerisine atmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak, hacmi sebebi ile
yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli koku neşredici
eşyalarla binmek, sigara içmek, tükürmek yasaktır.
k) Toplu taşıma araçlarında ücret tarifesinin aracın görünür bir yerine asılması, Çalışma Ruhsatnamesi İzin
Belgesi'nin görevlilere ibraz edilmesi ve araçlarda Taşımacılık Yönergesi bulundurulması zorunludur.
l) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gibi sebeplerle
yolcu çağrılarına cevap vermemek, yolcuyu gitmek istediği adrese normal güzergâh dışından götürmek yasaktır.
m) Toplu taşıma araçlarının yolcu ve bagaj bölümüne yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek özelliğe sahip
yanıcı, parlayıcı, kirletici, kesici vb. malzemeler ile taşıma kafesi olmayan evcil hayvan alınamaz. Taksilerin bagaj
bölümüne bagaj boyutunu ve istiap haddini aşan yük alınamaz ve 50 kg'a kadar eşyadan ücret alınamaz.
n) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmetini, Şoför Eğitim Sertifikası olmayan şoförlerle yapmak sürüş
emniyetini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek derecede hasarlı olan toplu taşıma aracı ile taşımacılık hizmeti
yapmak yasaktır.
o) Bilumum araç sürücüleri, yönlendirme amaçlı zabıtanın el ve düdük ile yaptıkları işaretlere uymak, istenilen
belgeleri ibraz etmek zorundadır.
ö) Taksi, minibüs ve otobüslerin durak ve terminal haricinde yolcu indirmesi ve bindirmesi yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Denetim ve Cezai Hükümler)
MADDE 110- Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yerine getirdikleri esnada, görevlerini engelleyecek şekilde
karışılması, karşı koyarak zorluk çıkarılması, küfür ve hakarette bulunulması, kamuoyu oluşturularak görevin
zorlaştırılması veya herhangi bir şekilde müdahalede bulunulması yasaktır. Yine görevli memura yanlış bilgi
vermek, asılsız ihbarlarda bulunmak, direnmek, kimlik ibraz etmemek yasaktır.
MADDE 111- Bu yönetmelikte yer alan yasakların, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği olmayan 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli
derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilerce yapılması durumunda bu kişilerin işlediği suçlardan dolayı
müeyyide, bu fiili yaptıranlar ile bu kişiler bir işyerinde çalışıyor ise işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar
hakkında uygulanır. Yaşı küçük ve cezai ehliyeti olmayanların yapmış olduğu fiillerden veli ve vasileri sorumludur.
MADDE 112- 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanılarak, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya
yönelik olarak düzenlenen bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini belediye
zabıtaları yapar.
a) Bu yönetmelikte yer alan Belediye emir ve yasaklarını içeren fiilleri işleyenlere 1608 sayılı Umuru Belediyeye
Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil 1608
Numaralı Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda belirlenen yaptırımlar uygulanır.
b) Belediye Encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya diğer cezalara rağmen, emre aykırı davranışın devam
etmesi durumunda; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486
Numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muaddil 1608 Numaralı Kanun’un 1.maddesine göre, ’’yasaklanan faaliyetin
menine karar verilir’’ amir hükmünden hareketle; Belediye Encümeni kararı ile yasaklanan faaliyetin şartlarının
kaldırıldığı ve bu kapsamda her türlü tedbirin son bulduğu yönündeki işyeri ilgilisinin taahhüdünün yazılı olarak
bildirilmesine kadar geçen süre için işyeri kapatma cezası verilir.
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c) Belediye tarafından, kendilerine belli gün ve saatler arasında geçici olarak tahsis edilen yerin, bir kısmını veya
tamamını başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik
Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muadil 1608 Kanun’un,
1.maddesine göre, Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası uygulanır ve söz konusu kira, tahsis veya kullanım
hakkı iptal edilir.
d) Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli Belediye Encümeni kararı ile 6183 sayılı kanuna göre
zarar verenden tahsil edilir. Ayrıca 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan
1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un 1.maddesine göre Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
( Uygulamaya İlişkin Hükümler)
MADDE 113- (1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:
a) Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ
edilir ve tarih yazılarak kişinin tebliğ aldığına ilişki imzası alınır. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
b) Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.
c) Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.
d) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, suçu işleyenin durumu
dikkate alınarak işlem yapılır.
e) Tespit Tutanakları en geç iki gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir.
f) Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin başlangıç günü dikkate alınır.
(2) Alınan kararların infazında şu hususlara dikkat edilir:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki kabahatlerden dolayı alınan faaliyetten men kararı ilgilisine tebliğ edilecek.
Bozulabilecek malların, zaruri ve şahsi eşyaların alınması ve işyerinin kapatma (Mühürleme) işlemine hazırlanması
için ilgilisine azami 24 saat süre verilecektir. 24 saatlik sürenin dolması ile kapatma ( mühürleme ) anında; işyeri
sahibi veya kanuni temsilcisinin hazır bulundurulması sağlanacaktır.
i- Yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler ilgilisine aldırılacaktır.
ii- İşyerinin pencere ve kapılar kapatılarak dışarıyla teması kesilecektir.
iii- İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenecektir.
iv- Resimleri alınıp; kapatma tutanağında kapatma nedeni, işyeri sorumlusu/müdürü yoksa işyeri çalışanları ve
mahalle muhtarı veya azası hazır bulundurularak tarih ve saat belirtilmek suretiyle tutanak tanzim edilir ve hazır
bulunanlarca imzalanır.
v- İmzadan kaçınılması durumunda durum tutanakta belirtilerek altı imzalanır.
b) Encümen kararı ile sanat ve ticaretten men edilen (faaliyetten men edilen) bilumum işyerleri, kararda belirtilen
süreden önce açılırsa mühür kırılırsa /mühür fekki tutanağı düzenlenir işyeri yeniden mühürlenerek, Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur ve süresinin dolması durumunda mühür açma ve teslim tutanağı tanzim
edilerek, işyeri sahibine veya temsilcisine tutanakla ile teslim edilerek fotoğraf oluşturulur.
MADDE 114- Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;
a) Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,
b) Alınan yazılı ya da sözlü bir şikâyette olay mahalline varıldığında memur tarafından kural ihlalinin görülmesi ve
bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,
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c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tespit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması
durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,
ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin delilleri ile birlikte kimlik bilgileri ve açık
adresi bildirildiğinde,
Belediye zabıtaları tarafından cezai müeyyide uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
(Son Hükümler)
MADDE 115- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye kanunu, 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu, 1608 sayılı kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır.
MADDE 116- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya
ilişiği olan gerçek ve tüzel kişiler; Belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla
yükümlüdür.
MADDE 117- Bu sayılanların dışında tespit tutanağı ve onayı gerektiren durumlarda idari ceza kararlarını vermeye
Belediye Encümeni yetkilidir.
MADDE 118- Bu yönetmelik hükümlerini Karacabey Belediye Başkanı yürütür. Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin
yetki ve sorumluluk Zabıta Müdürlüğü’ne aittir.
MADDE 119- Bu yönetmelik Karacabey Belediye Meclisince kabul edilip, onaylandıktan sonra Karacabey
Belediyesi web sitesinde ve Belediye İlan Panosunda yayımlanarak yürürlüğe girer.
MADDE 120- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 08.08.2008 tarih ve 2008 / 82 sayılı Karacabey
Belediye Meclis kararı ile yürürlükte olan Karacabey Belediyesi Emir ve Yasaklarını belirleyen Zabıta Yönetmeliği
yürürlükten kalkacaktır.
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