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MARMARİS BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KABAHATLER TALİMATNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İDARİ YAPTIRIM CEZASI VE UYGULAMASI
Amaç
MADDE 1- Marmaris Belediyesi sınırları ve sorumluluk alanları içerisinde kamu
güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun kararlar
alarak, ilgili mevzuatın emrettiği kabahat fiilleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer
almayan kabahat fiillerinin aynı kanunun 32. maddesine göre tanımlarını yaparak,
alınmış olan kararlara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari yaptırımları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Kabahatler Talimatnamesi, Marmaris Belediyesi sınırları içinde
ikamet eden, ticari faaliyet gösteren, her ne amaçla olursa olsun kısa ve uzun süreli
olarak belediye sınırları içinde bulunan herkesi kapsar.
Dayanak
MADDE 3 a) 13/07/2005 Tarih ve 25874 sayılı R.G. 5393Sayılı Belediye Kanunu,
b) 31/03/2005 Tarih ve 25772 sayılı R.G. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
c) 20/05/1930 Tarih ve 1498 sayılı R.G. 1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu,
ç) 12/10/2004 Tarih ve 25611 sayılı R.G. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
d) 06/05/1930 Tarih ve 1489 sayılı R.G. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu,
e) 09/05/1985 Tarih ve 18749 sayılı R.G. 3194 Sayılı imar Kanunu,
f) 19/02/1959 Tarih ve 10139 sayılı R.G. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,
g) 24/10/2003 Tarih ve 25269 sayılı R.G. 4982 Sayılı Bilgi Edindirme Kanunu,
ğ) 13/12/1951 Tarih ve 7981 sayılı R.G. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu,
h) 21/06/2005 Tarih ve 25852 sayılı R.G. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar
Meslek Kuruluşları Kanunu,
ı) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi, Denetlenmesi hakkındaki K.H.
Kararname,
i) 28/11/2013 Tarih ve 28835 sayılı R.G. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun,
j) 26/11/1996 Tarih ve 22829 sayılı R.G. 4207 Sayılı Tütün ve Tütün
Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve Kont. Hakkında Kanun,
k) 08/12/2001 Tarih ve 24607 sayılı R.G. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
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I) 13/01/2011 Tarih ve 27846 sayılı R.G. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
m)19/12/2007 Tarih ve 26735 sayılı R.G. Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik,
n) 11/04/2007 Tarih ve 26490 sayılı R.G. Zabıta Yönetmeliği,
o) 10/08/2005 Tarih ve 25902 sayılı R.G. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik,
ö) Diğer mevzuat hükümleri,
İdari Yaptırım Cezası ve Uygulaması
MADDE 4a) Bu talimatnamede belirtilen kabahatler için uygulanan para cezaları, 765
Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Ek 2 maddesini değiştiren 4421 Sayılı Kanun’un 5 inci
maddesinde "Kanunlardaki para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere,
o yıl için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit
ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır" hükmüne istinaden
belirlenir.
b) Yaptırımlar 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 16 ncı maddesine göre İdari
Tedbirler ve idari para cezasından ibaret olup, 32nci maddeye göre sıralanmış olan bu
fiilleri işleyenlerden, işledikleri fiil idari para cezasını gerektirmeyenler ve işledikleri fiil
idari para cezasını gerektirdiği halde ödemeyenler hakkında tutanak düzenlenir.
c) Bu talimatnameye aykırı hareketlerde bulunan gerçek veya tüzel kişilere,
kabahat mahallinde düzenlenen tutanakta, her kabahat ayrı ayrı belirtilir veya her
kabahate ayrı bir tutanak düzenlenir. Aynı kabahat birden fazla ise kabahatin adı ve
sayısı belirtilir.
ç) Bir fiil ile birden fazla kabahat işlenmiş ve bu kabahatlere, Kabahatler
Kanununda idari Para Cezası belirlenmiş ise fiillerden idari para cezası en ağır olanı
uygulanır.
d) Kabahatler Kanununda karşılığı para cezası olarak belirlenmiş kabahatlere
düzenlenen idari yaptırım tutanaklarında birden fazla kabahat yazılmaz, ayrı ayrı
tutanak düzenlenir.
e) ilgili imzadan kaçınır ise bu durum tutanakta belirtilerek, 7201 Sayılı Tebligat
Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 25/b-26(2) mad. istinaden tutanağın bir
sureti gözü önünde tutanağı düzenleyen memurlarca imzalandıktan sonra, iş yerine
veya kabahat mahalline bırakılır.
f) Belediye zabıtasınca Kabahat fiili için düzenlenen Durum Tespit idari Yaptırım
Karar Tutanakları gerekli kararı vermek üzere Belediye Encümeni’ne, idari Yaptırım
Karar Tutanakları ise, 15 (On beş) günlük yasal süre sonunda tutanakta belirtilen para
cezasının tahsil edilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilir.
g) idari para cezasını gerektiren bir kabahat fiilini işlediklerinden dolayı
haklarında idari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerce derhal
ödeme talebinde bulunulur ise, görevli memurlarca idari para cezasının 3/4 (Dörtte üçü)
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düzenlenecek Tahsilât Makbuzu karşılığı 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17-(6)
maddesine istinaden tahsil edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
UYULMASI ZORUNLU OLAN VE YASAKLANAN FİİLLERLE İLGİLİ
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 5- Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada, talep
edilen bilgi ve belgeleri göstermemek, yanlış ve asılsız bildirimde bulunmak, görevlerini
engelleyici biçimde zorluk çıkarmak, kamuoyu oluşturmak suretiyle görevlilere
müdahalede bulunmak yasaktır.
MADDE 6- işyeri sahipleri çalıştırdığı personelin işlemiş olduğu kabahatlerden
sorumludur.
MADDE 7- işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunulamaz.
MADDE 8- 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun gereği Tatil Günleri Çalışma
Ruhsatı alması gereken işletmeler, Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyette
bulunamaz.
MADDE 9- Gıda ve halk ile doğrudan teması olan işyerlerinde (Umuma açık
istirahat ve eğlence yerleri, Hamam, Sauna vb.) çalışan her işçi için hijyen eğitim
belgesi alınması zorunludur.
MADDE 10- işyerleri, belediyeden tasdikli esnaf teftiş defteri almak zorundadır.
MADDE 11- İşletmeler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Tatil Günleri Çalışma
Ruhsatı ve Vergi Levhası’nı işyerinde herkesin görebileceği bir yere asmaları
zorunludur.
MADDE 12- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen alanlar dışında
faaliyet gösterilemez, mevcut İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yazılı olan faaliyet
konusuna aykırı faaliyette bulunulamaz.
MADDE 13- Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde,
sokak gibi yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal etmek veya buralarda mal satışı
yapmak yasaktır.
MADDE 14- İlçe sınırları içerisinde seyyar fotoğrafçılık, seyyar tartıcılık, falcılık,
tansiyon ölçme vb. faaliyetler yapmak ve yaptırmak yasaktır.
MADDE 15- Kamuya açık alanlarda veya toplu taşıma araçlarında izinsiz
çalgıcılık yapmak, şarkı söylemek, gösteri sergilemek yasaktır.
MADDE 16- İş yerlerinde yeteri kadar ağzı kapalı koku ve sızıntı yapmayan çöp
bidonu bulunacaktır.
MADDE 17- işyerleri, engelli müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
düzenleme yapacaklardır.
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MADDE 18- özel ve kamu alanlarında engelli vatandaşlarımızın araçları için
ayrılan park yerlerine engelli vatandaşlarımızın araçları haricinde araç park edilmesi
yasaktır.
MADDE 19- Bisiklet ve motosiklet park yerlerine bu araçlar dışında araçların
park etmesi yasaktır.
MADDE 20- Her ne şekilde olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yasaktır.
MADDE 21- Evlere işyerlerine dilencilik maksadıyla girip çıkmak, dolaşmak ve
mahiyetinde bulunan kişilere Dilencilik yaptırmak ve dilenciliğe zorlamak yasaktır.
MADDE 22- Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek yasaktır.
MADDE 23- Turist olarak ilçemize gelen yabancılara, ilgili kurumlardan
tercümanlık belgesi almadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmak
yasaktır.
MADDE 24- işyerlerinin her tarafı temiz tutulacaktır.
MADDE 25- Kaldırımları, yolları, ortak kullanım alanlarını ve kamuya ait alanları
kirletmek, bozmak yasaktır.
MADDE 26- Meydan, Bulvar, Cadde ve Tretuvarlara umuma açık yerlere çöp,
kâğıt, izmarit vb. maddeler atmak ve İlçemizde bulunan tüm işyerlerinin dükkânlarını
temizledikten sonra temizlik atıklarını; yola, kaldırımlara ve yağmur suyu rögarlarına
atmaları yasaktır.
MADDE 27- Plajlara, sokaklara, caddelere özel mülk ve kamuya ait olan yerlere
her türlü deniz araçlarının çekilmesi, park edilmesi bakım ve onarımı yapılması yasaktır.
MADDE 28- Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve
artıklar dökülemez.
MADDE 29- Belediyemiz tarafından halk plajı ilan edilen alanlara işletmelerin
şemsiye, şezlong, masa, sandalye vb. malzemeler koyarak işgal etmesi yasaktır.
MADDE 30- işletmelerin kendilerine kullanım izini verilen plajlara şezlong ve
şemsiye haricinde malzeme koyması yasaktır.
MADDE 31- Limana palamar yapmış teknelerde bakım onarım yapılması
yasaktır.
MADDE 32- ilçenin turizm yönünden nazari itibarı alınarak bilumum deniz
taşıtlarının
Liman
Başkanlığı’nın gösterdiği yerden
başka yere çekilerek
kalafatlandırması, onarılması, boyanması vb. tamiratların yapılması kesinlikle yasaktır.
MADDE 33- Plaj ve denize girilen sahillerde denize hayvan sokulması,
yıkanması veya bu gibi yerlere hayvan bağlanması yasaktır.
MADDE 34- işletmelerin önlerinde, Cadde, sokak, kaldırım ve kamuya ait
alanlarda yatmak, oturmak, tavla oynamak vb. yasaktır.
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MADDE 35- Belediyeden izinsiz sokak, cadde ve kaldırımlara masa, sandalye,
sandık vb. malzemeler koymak suretiyle geliş geçişi engellemek yasaktır.
MADDE 36- ilçemizde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin cephelerine ve
önündeki ağaç, bahçe duvarı, vb. yerlerde hortumlu ışık uygulamaları yasaktır.
MADDE 37- Restaurant ve Kafeterya haricindeki diğer iş yerleri, cephelerindeki
doğrama (kapı, pencere, vitrin) akşamlarını kaldırmaları yasaktır.
MADDE 38- İşletmelerin kullandığı kepenklerden paslananlar ve aşırı gürültü
çıkaranlar, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kontrolünde paslanmaz,
gürültüsüz çalışan plastik malzemeden çevreye uyumlu şekilde yapılarak değiştirilmesi
zorunludur.
MADDE 39- Bütün iş yerleri çöplerini ağzı kapalı, sızdırmasız poşetlerde kendi
bünyelerinde muhafaza edecekler, birikmiş çöplerini belediyenin tespit edeceği
saatlerde çöp araçlarına teslim edeceklerdir. Çöp bidonu bulunan mahalleler de ise
poşetli ve sızdırmasız şekilde çöp konteynırlarının içerisine koyacaklardır.
MADDE 40- ilçemizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin mal ve hizmet
satarken, müşteriye yanıltıcı bilgi vermeleri, kaba davranmaları, fiziki müdahale de
bulunmaları, genel adaba aykırı hareket etmeleri yasaktır.
MADDE 41- ilçemizde faaliyet gösteren tüm işyerlerinin; ön, yan ve arka çekme
mesafelerini cam, bez, naylon, branda vb. malzemelerle kapatması, dış cephesini ve
tabanlarını çeşitli renklerde halı, muşamba vb. malzemelerle kaplaması yasaktır.
MADDE 42- Restoran, bar, kahvehane, fastfood, internet kafe vb. işletmelere
bilardo langırt, masa oyunları ve boks vb. makineleri koymak ve oynatmak yasaktır.
MADDE 43- Resmi Kurumlardan izinli pet shoplar haricinde, ilçemizde faaliyet
gösteren tüm işyerlerinde köpek, kedi vb. hayvanların bulundurulması ve satılması
yasaktır.
MADDE 44- Belediye sınırlarımız içerisinde yeşil alan, park, cadde ve
sokaklarda kabuklu yiyecek atıklarının etrafa atılarak çevrenin kirletilmesi yasaktır.
MADDE 45- Her türlü dükkân ve işletmelerin kapı, pencere, duvar ve saçak gibi
dışarıdan görülecek yerlerine ticari emtia, hasır, bez, vb. gibi malzemeler konulması
çekme mesafelerine raf, çivi, çengel vb. şeyler çakılarak malzeme asılması yasaktır.
MADDE 46- Yaya kaldırımlarında, yürüyüş yollarında ve UKOME (Eski İlçe
Trafik Komisyonu) kararı ile araç trafiğine kapatılan cadde-sokaklarda, motorlu
taşıtların, Ginger (my pet), bisiklet, elektrikli bisiklet vb. elektrikli araçların kullanılması,
kullandırılması ve park edilmesi yasaktır.
MADDE 47- Bisiklet kullanılması için düzenlenen bisiklet yollarına, her türlü
motorlu taşıtlarla, elektrikli, (Ginger “my pet”, elektrikli bisiklet vb.) araçlarla girilmesi,
park edilmesi ve işgal edilmesi yasaktır.
MADDE 48- Belediyemize ait ağaçlara, aydınlatma direklerine, köprü ve dere
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korkuluklarına, banklara bisiklet vb. araçlar bağlamak yasaktır.
MADDE 49- İlçemizde faaliyet gösteren otel, restoran, bar ve bunun gibi iş
yerlerinin önlerine yürüyüş yoluna bitişik, hazır ya da maraş dondurma dolapları ve
benzerlerinin konulması yasaktır.
MADDE 50- Kargo taşımacılarının, Ipg ve su ticareti yapan firmaların servis
amaçlı küçük araçları dışındaki araçlarını; cadde, sokak araları ve boş arsalarda park
etmesi ve dağıtım amaçlı kullanmaları yasaktır.
MADDE 51- Otobüs, minibüs, kamyon vb. gibi araçların yol kenarlarına temizlik
yapmaları yasaktır.
MADDE 52- Oto kurtarıcı, vinç ve çekicilerin yol kenarlarına park etmeleri
yasaktır.
MADDE 53- Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçları ya
da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakmak
yasaktır.
MADDE 54- Ustalık, kalfalık, uzmanlık veya özel bir eğitim gerektiren
işyerlerinde çalışanların bağlı oldukları Oda, Eğitim Kurumu vb. yerlerden verilmiş yetki
belgesi olacaktır.
MADDE 55- İşletmelerde son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış,
bozulmuş, kokuşmuş gıda maddeleri bulundurulamaz, satılamaz.
MADDE 56- İmalathanelerde ve halkın yiyip içmesine mahsus işyerlerinde,
şehir şebeke suyu veya belediyenin müsaade ettiği sular dışında sular kullanılamaz.
MADDE 57- Sağlığa zararlı olduğu yetkililerce tespit edilen gıda maddeleri
satılamaz (Bu tür gıda maddelerine, oluşturulan komisyonca el konulur ve imha edilir.).
MADDE 58- Gıda maddeleri, atıklar ile bir arada, gıdaları etkileyecek ve
gıdalara bulaşacak şekilde bulundurulamaz, satışa sunulamaz.
MADDE 59- Birbirinden etkilenebilecek maddeler ile gıda maddeleri bir arada
bulundurulamaz. Haşerat ilaçları, dezenfekte, temizlik maddeleri, zehirli ve diğer
kimyasal maddeler, gıda maddeleri ile bir arada bulundurulmaz.
MADDE 60- Her tür gıda maddesi, suyu, kokusu dışarı sızmayacak şekilde
ambalajlanacaktır.
MADDE 61- Gıda maddeleri, bozulmayacak şekilde sıcak ve soğuk tertibatlar
içerisinde muhafaza edilecektir.
MADDE 62- Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili,
TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması yasaktır.
MADDE 63- Yıkanmadan yenen gıda maddelerinin fiyat etiketleri, gıda ile temas
etmeyecek bir şekilde yanına konulacaktır.
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MADDE 64- Gıda maddeleri ve içecekleri bozulacak şekilde doğrudan güneş
ışığına ve nemli ortamlara maruz kalacak şekilde depolanamaz, teşhir edilemez ve
satılamaz.
MADDE 65- Yiyecek, içecek ve her türlü gıda maddelerini niteliği yetkili
kurumlarca belirlenen araç gereçler dışında değişik vasıtalarla hijyenik olmayan
ortamlarda taşınamaz, bulundurulamaz ve satılamaz.
MADDE 66- Satış amaçlı arızalı, hatalı veya defolu malların üzerine müşteriyi
uyarıcı etiket konulacaktır.
MADDE 67- Ambalajlı her tür gıda maddesi üzerinde yazılı veya belirlenmiş
olan miktarından eksik olarak satılamaz.
MADDE 68- Menşei belli olmayan katı, sıvı veya toz halinde temizlik malzemesi
satılamaz.
MADDE 69- işyerlerinde, içerisinde yeterli miktarda ilk yardım malzemesi
bulunan ecza dolabı bulundurulacaktır.
MADDE 70- Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği ve Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı’nın belirlediği şartlar çerçevesinde ilçe
sınırları içersinde iş hanları, pasajlar, işyeri v.b. yerlerde çıkabilecek yangınları önlemek
ve söndürmek
için Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
kapsamındaki önlemleri almaları zorunludur.
MADDE 71- Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar
vermek, üstlerini kapatmak, üzerine araç park etmek, amacı dışında su almak ve su
almayı engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak yasaktır.
MADDE 72- Belediye ve ilgili kurumlardan izin almadan cadde, sokak, meydan,
bulvar ve mahalle aralarında kazı çalışması yapmak, zemini ve asfaltı keserek, kırarak,
bozarak tahrip etmek yasaktır.
MADDE 73- Bu Talimatnamenin 72nci maddesinde belirtilen ve ilgili
kurumlardan izin alındıktan sonra bu çalışmaları yapanlar olabilecek kaza ve tehlikeleri
önlemek için gece ışıklı, gündüz görülebilecek şekilde işaret levhası koyacak iş bitimi
çalışma alanını eski haline getirecektir.
MADDE 74- Belediyemiz tarafından yapılan alt yapı, üst yapı çalışmaları ile
İlçemizin tanıtımı için yapılacak olan aktivitelerde, resmi törenlerde sürücüler ve yayalar,
trafik işaret ve görevlilerine uymak zorundadır.
MADDE 75- Yangın çıkışı bulunan yerlerde, çıkışı gösteren uyarı tabelası
belirlenen standartlarda olacaktır.
MADDE 76- Halka açık tuvalet ve lavabolar, alet ve edevatı çalışır vaziyette,
temiz olacak buralarda kâğıt havlu, kâğıt peçete ve sıvı sabun bulundurulacaktır.
MADDE 77- İlçemizde faaliyet gösteren fırınlar, restoranlar, büfe ve pakette
satış yerlerinin bacalarında; is, koku ve kurum yayılmasını engellemek için, baca filtresi
7
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takmaları ve baca temizliğini düzenli olarak yapmaları veya yaptırmaları zorunludur.
Temizleme belgesini istenildiğinde görevlilere ibraz edilecektir.
MADDE 78- Koku, buhar, duman üreten işyerlerinde, havalandırma ve tahliye
sistemleri faal olacaktır.
MADDE 79- Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerinde, işyerleri ve bina önlerinde
araç, halı, kilim, yün vb. şeylerin yıkanması, yollara atılması, silkelenmesi yasaktır.
MADDE 80- İşyeri ve konutların önlerinde, cadde, sokak, kaldırım ve yollarda,
umuma mahsus yerlerde her ne şekilde olursa olsun odun kınlamaz veya motorlu
testere ile odun kesilmesi yasaktır.
MADDE 81- Cadde, sokak, park gibi halkın ortak kullanım alanlarında her ne
şekilde olursa olsun sürükleyerek eşya taşımak, zemine zarar vermek yasaktır.
MADDE 82- Cadde ve sokak üzerinden bir taraftan diğer tarafa radyo,
televizyon, vs. için kablo ve ip geçirilemez, elektrik direkleri ve kamuya ait alanlara
anten takılamaz.
MADDE 83- Yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda kayar
ayakkabılarla yürümek, tekerlekli paten kaymak, futbol oynamak, oyuncak tüfekle atış
talimi yapmak, uçurtma uçurtmak yasaktır.
MADDE 84- Belediyeden izinsiz meydanlarda, plajlarda, parklarda, umuma açık
yerlerde caddelerde ve sokaklarda çadır kurmak, sergi açmak, eşya vb. satmak teşhir
etmek yasaktır.
MADDE 85- Sahillerde, plajlarda, yürüyüş ve yaya yollarında, bütün işyeri
önlerinde ticari kazanç sağlamak amacıyla turisti rahatsız edici her türlü sözlü ve fiili
hareketler yapmak yasaktır.
MADDE 86- Gıda maddesi satan dükkânlar, otel, motel, pansiyon vb.
işletmelerin sinek ve haşeratı yok etmek için gereken tedbirleri alması zorunludur.
MADDE 87- İlçe sınırları içerisinde sineklerin üremesine hizmet eden her nevi
su birikintilerinin oluşumuna sebebiyet vermek yasaktır.
MADDE 88- ilçe sınırları içerisinde derelerden, plajlardan, denizlerden ve sair
yerlerden izinsiz kum, çakıl vb. gibi malzeme almak plaja serili kumu bir yere toplamak
yasaktır.
MADDE 89- ilçe sınırları içerisinde bulunan halkın gelip geçmesine mahsus
köprülere sandal ve kayıkların bağlanması ve herhangi bir sebeple köprünün tahrip
olmasına sebebiyet vermek yasaktır.
MADDE 90- ilçemiz Uzunyalı Mevkii, 207 Sokak hariç, ilçe sınırları içerisinde
bulunan işyerlerinin önüne yapılacak her türlü saçak, tente ve gölgelikler parsel sınırına
en fazla 1 metre yaklaşması koşulu ile ayaksız olacaktır.
MADDE 91- İlçemizdeki ticari işletmeler, parsel sınırı boyunca 140 cm
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yüksekliğinde Belediye onayına sunmak koşuluyla güvenlik ve hava şartları açısından
koruyucu olması nedeniyle seperator yapabilir.
MADDE 92- Belediye tarafından çalışma yapılacağı duyurulmuş alanlara araç
vs. park ederek çalışmalara engel olmak yasaktır.
MADDE 93- Satılıktır ve kiralıktır ibaresi taşıyan her türlü araçların kamuya açık
alanlarda park edilerek bırakılması yasaktır.
MADDE 94- ilçemizde servis amaçlı kullanılan yollara, araçları park etmek,
tamir etmek ve malzeme koymak yasaktır.
MADDE 95- Her ne surette olursa olsun, kamuya ait alanlarda araç parkını
engellemek amacı ile zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, park yasağı tabelası ve
bunun gibi şeyler koymak, yada herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak yasaktır.
MADDE 96- Plajlara ve denize iç çamaşırlarıyla girilmesi yasaktır.
MADDE 97- Nakliye, yükleme, taşıma, boşaltma esnasında gürültü yapmak,
çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.
MADDE 98- Cadde, sokak, yol, kaldırım ve halka açık yerlerde, tükürmek,
sümkürmek, tuvaletini yapmak yasaktır.
MADDE 99- Kamuya ait ve özel mülkiyet alanlarda ateş yakmak, duman ve toz
çıkartmak yasaktır.
MADDE 100- Halka açık alanlar, cadde, sokaklar ve binaların ortak kullanım
alanlarında, şömine tertibatı olmayan balkonlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde
mangal yakmak, yemek, ekmek, yufka vs. yapmak yasaktır.
MADDE 101- ilçe sınırları içerisinde motorlu ve motorsuz araçlar ile
belediyemizden izinsiz hurda toplamak ve depolamak yasaktır.
MADDE 102- Kullanılmış eşya ve giyecek satış yerlerinde, satışa sunulan
malzemeler dezenfekte edilecek, eski ve yeni eşyalar ayrı ayrı reyonlarda
bulundurulacaktır.
MADDE 103- Belediye tarafından kamulaştırılmış ya da belediyeye ait
gecekondu, arsa, bina ve boş alanlar her ne amaçla olursa olsun izinsiz işgal edilemez,
kullanılamaz.
MADDE 104- Tehlike arz eden, iş kazası olması muhtemel bütün işyerleri
güvenlik önlemlerini alarak güvenlik uyarı levhası asacaktır.
MADDE 105- Nakliyat firmaları ve irtibat bürolarının önlerinde yakınında veya
mahalle aralarında nakliye aracı bulundurulmaz.
MADDE 106- Ağır tonajlı veya özellikleri belirtilmiş araçlar belediye sınırları
içinde, yetkili kurumların belirlediği güzergâhı ve saatleri kullanacaktır.
MADDE 107- Belediye ve diğer kamu kuruluşlarınca konulmuş olan işaret
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levhaları sokak ve bina numaralarını, lambaların sökmek, tahrip etmek yerlerini
değiştirmek yasaktır.
MADDE 108- işyerlerinin konut olarak kullanılması yasaktır.
MADDE 109- işyerleri belediyece belirlenen açma kapama saatlerine uymak
zorundadır. Belediyece belirlenen açılış kapanış saatleri en az 20x30 cm ebadında
müşterilerin görebileceği yerlere işletmeciler tarafından asılması zorunludur.
MADDE 110- Oyun alanları hariç kamuya açık alanlarda top vb. oyunlar
oynanması yasaktır.
MADDE 111- Vatandaşların yoğun olarak denize girdiği yerlerde kıyıdan olta,
zıpkın vb. araçlarla balık avlamak yasaktır.
MADDE 112- Belediyenin izni olmaksızın, belediyeye ait isim, amblem, logo vb.
unsurları kullanmak yasaktır.
MADDE 113- Sebze ve meyve bahçelerinin lağım ve atık su ile sulanması
yasaktır.
MADDE 114- Belediye izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz
tanıtım ve satış amaçlı stant kurulamaz bilgi broşür ve el ilanı dağıtılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYULMASI ZORUNLU OLAN VE YASAKLANAN FİİLLERLE İLGİLİÖZEL
HÜKÜMLER
MADDE 115- Gıda ve gıda hammaddelerinin hazırlanması, imalatı,
depolanması, saklanması, taşınması tüketime servis edilmesinde ve tüketiminde
kullanılan araç, gereç, çelik, ahşap plastik, kağıt, bez vs. malzemeleri temiz olacak,
eski, kırık, çatlak, yıpranmış kirli, araç, gereç ve malzeme kullanılmayacaktır.
MADDE 116- Depolanan, satışa ve servise hazır tutulan, yıkanmadan yenilen
gıda maddeleri üzeri kapalı olarak muhafaza edilecektir.
MADDE 117- Yıkanmadan yenen gıda maddelerinin imalatında ve
ambalajlama, işlerinde çalışan bu maddelere elle dokunmak zorunda olan personel iş
gömleği, eldiven ve bone giyecek, ağız maskesi takacaktır.
MADDE 118- Yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin imalat ve satışa
sunulmasında çalışan personel iş kıyafeti, eldiven ve bone giyecek, ayrı cinsteki gıda
maddeleri için ayrı ayrı eldiven kullanacaktır.
MADDE 119- Yiyeceklere ilave edilmek üzere serviste bekletilen sirke, baharat,
tuz vb. gıda maddeleri delikli, süzgeçli, kapalı kaplarda olacak, elle alınacak şekilde
servis edilmeyecektir. Ayrıca kaşık, çatal ve bıçağın koruyucu ambalaj içersinde
sunulması ve masa örtülerinin temiz olması zorunludur.
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MADDE 120- Servis masalarında müşterilerin görebileceği şekilde menü ve
fiyat listesi konacaktır.
MADDE 121- Döner ocakları koruyucu camekân içerisinde olacak, etlerin
yanmaması, et ile alevin birbirine temas etmemesi için et ile alev arasında en az 20 cm.
mesafe bulunacak, radyan telle kaplı döner ocağı kullanılacak, döner ocaklarındaki
radyan teller kırık ve paslı olmayacak, döner ocakları TSE standartlarına uygun
olacaktır.
MADDE 122- işyerlerinde ateşli, meşaleli, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ya da
hayvanlı (yılan, tavşan, kuş vb.) gösteri yapmak yasaktır, işletme personeli tarafından
her türlü şov ve animasyon yapılması yasaktır.
MADDE 12 3- Umuma açık istirahat ve eğlence yerterinin Kapalı mekân
haricinde, müştemilatlarında (çekme mesafelerinde) hoparlör, spot ışıklar, ışık robotları
vb. cihazların bulundurması yasaktır.
MADDE 124- Restoran ve barlar;
a) 100x70 cm. ebadında tek tip yazılardan oluşan en çok 2 adet fiyat menüsü
koyabilecek.
b) Türkçe ve yabancı dilde yazılmış "1 tane içene 1 tane bedava, çocuklara
ücretsiz, ucuz büyük bira, indirimli satış" ve bunun gibi set menüsü şeklinde tabela
koymaları yasaktır.
c) Fiyat menüsü önünde turistleri zorla alış verişe teşvik eden teşrifatçıları
bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
MADDE 125a) Emlak ofisleri ve fotoğrafçı işletmeleri Marmaris Belediyesi ilan-Reklam ve
Tabela-Tamtım Yönetmeliğine uygun olarak ticari unvan belirtir tabela koyacaklardır. İş
yerinin camekânına, ön ve yan ceplerine reklam ve tanıtım amaçlı broşür, yazı, led
ekran vb. materyal koymaları yasaktır.
b) Seyahat Acenteleri;
1. Bilet satış ve tanıtım stantlarını dükkân sınırları dışına taşmayacak şekilde
sadece işyerinin içerisine koyabileceklerdir.
2. Seyahat acentelerinin çekme mesafelerine masa, sandalye ve oturma grubu
koymaları ve satış yapan ya da müşteriyi bilgilendiren personelin, ofis sınırları dışında
çalışması yasaktır.
3. Seyahat acenteleri ofis tabelalarının eninin 60 cm olması ve tabela üzerinde
yalnızca firma adının tabelayı ortalayacak şekilde ve tabela uzunluğunun en fazla %’ü
oranında bulunacaktır. Tabela üzerinde başka herhangi bir görsel, kayan yazı vb.
yazılara yer verilmesi yasaktır.
4. Seyahat acentesinin dışa bakan her bir duvar veya cam yüzeyinin görseller
için kullanılmak istenmesi durumunda dış yüzeyinin alt bölgesinin yerden 1 metreyi
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geçmeyecek şekilde en fazla 4 adet fotoğraf veya benzeri görselle kaplanması dışında
daha fazla fotoğraf vb. görsel uygulamaları yasaktır. İki cephesi olan işletmeler içinde
aynı koşullar geçerlidir.
MADDE 126- Seyahat acenteleri ve Rent a Car işletmeleri, kiraya verdikleri
taşıtları kendilerine verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının kapsadığı alanın
dışında kalan yerlere (müştemilatlarına) ve yollara kiralama amaçlı hiçbir suretle
motosiklet, bisiklet, ginger (my pet) vb. gibi araçlar koymaları yasaktır.
MADDE 127- Disko, bar, restoran ve bunun gibi işyerlerinde yapılan “dış
çevreye yönelik” her türlü ışıklı, projektörlü ve lazerli gösteri ve reklam yapmak yasaktır.
MADDE 128- Restoran, bar kafeterya vb. gibi işletmeler, kendilerine verilen
işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının kapsadığı alanın dışında kalan yerlere
(müştemilatlarına) satış amaçlı hiçbir suretle tezgâh, banko ve tekila bar vb. gibi stantlar
koymaları yasaktır.
MADDE 129- İlçemizde bulunan eğlence yerleri, apart, otel vb. işyerlerinin
bahçelerindeki havuzların üzerini geçici ya da sürekli olarak kapatıp zemin elde ederek
masa ve sandalye koymak suretiyle ticari mekân haline getirmeleri yasaktır.
MADDE 130- ilçemizde faaliyet gösteren işletmeler iş yerleri dışında ve yollarda
araç tamiri, boya, kaynak, malzeme kesimi vb. gürültü ve hava kirliliğine yol açacak
işlemleri yapmaları yasaktır.
MADDE 131- Sanayi sitelerinde bulunan işletmeler, Belediye Encümeninin
almış olduğu açılış ve kapanış saatleri ile ilgili kararına uymak zorundadır.
MADDE 132- ilçemizde faaliyet gösteren Turizm işletme belgeli ve İşyeri açma
ve çalışma ruhsatlı otel ve apartların kendi bünyeleri içerisinde hizmet veren bar ve
restoran ünitelerinin dışa dönük hitaben konulan restoran, bar fiyat menüsü vb. yazı ve
neonların konulması yasaktır.
MADDE 133- İşyerlerinin çekme mesafelerinde kuruyemiş kavurma makineleri
bulundurulmayacaktır.
MADDE 134- Kapalı içki ve sigara satış müsaadesi olan market, bakkal, kantin,
büfe, kuruyemiş vb. işyerlerinde açıkta, bardakta içki ve açık olarak tek tek sigara
satılamaz.
MADDE 135- Marketlerin önüne, yanına, çekme mesafelerine; gazete, paket
dondurma ve belirlenecek hijyen koşullarına uygun ekmek dolabından başka herhangi
bir eşya ve emtia konulması yasaktır.
MADDE 136- işletmelerde ilgili mevzuatta belirtilen yaş sınırının altında bulunan
kişilere içki, sigara ve tekel maddelerinin satışı yasaktır.
MADDE 137- Milli Bayramlarda bayrak asmamak, kirli, yırtık ve yıpranmış
bayrak asmak yasaktır. Ayrıca işletmeler Türk Bayrağı ile ilgili mevzuatta belirtilen
hükümlere uymak zorundadır.
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MADDE 138- Belediye sınırları içerisinde Belediyece belirlenen otoparklar
dışında park eden araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücreti almak yasaktır.
MADDE 139- İmalatta kullanılan un, hamur, ekmek ve diğer ürünlerin içine
yabancı madde karışmaması için gerekli önlemler alınacak, unlar elenmeden hamur
haline getirilmeyecektir.
MADDE 140- Ekmek ve Unlu Mamul imalatında çalışanlar, iş elbiselerinin
üstüne ayrıca iş önlüğü giyeceklerdir.
MADDE 141- Ekmek ve Unlu Mamul imalat yerlerinde artık hamurlar imha
edilecek, herhangi bir kapta bekletilmeyecek ve tekrar kullanılmayacaktır.
MADDE 142- Ekmeklerin firesi, piştikten altı saat sonra %3 olacaktır. Bunun
altında ağırlıklı ekmekler eksik gramajlı olup satılamaz (Bu ekmeklere el konularak hayır
kurumlarına verilir).
MADDE 143- Unlu mamul satışı yapan işletmeler dolap ve reyonlarında her
türlü satışa sunulan ürünlerin üretim yerlerini ve fiyat etiketini müşteriler tarafından
görünür bir şekilde asması zorunludur.
MADDE 144- Başka bir imalatta kullanılmasında sağlık yönünden sakınca
olmayan bayat ekmek ve unlu mamuller ayrı bölümlerde bulundurup, üzerlerine "Bayat"
ifadesi yazılacaktır.
MADDE 145- Ekmek ve unlu mamullerden fiziki görünümü bozuk olan ürünler
(pişmemiş yanık, basık, vs.) satılamaz (Bunlara gıda mühendisi raporu ile el konulup
hayır kurumlarına verilir).
MADDE 146bulundurulacaktır.

Ekmek

fırınlarında

ve

ekmek

satılan

yerlerde

terazi

MADDE 147- Ekmek ve unlu mamuller özel kasalı araçlarda taşınacaktır. Binek
oto ve üzeri açık araçlarla ekmek ve unlu mamul nakli yapılamaz.
MADDE 148- Ekmek ve unlu mamuller tüketiciye özel kâğıt, doğada çözülebilen
poşet ve sağlığa zararlı olmayan ambalaj malzemelerine sarılarak verilecektir.
MADDE 149- Satışa sunulan etler, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine
İlişkin özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olması
zorunludur.
MADDE 150- Et ve et ürünleri satan yerlerde iş kıyafeti ve bone giyilecek, her
cins et için ayrı olmak üzere tek kullanımlık eldiven kullanılacaktır.
MADDE 151- Et nakil araçlarında et’den başka bir şey veya et’le birlikte başka
şeyler taşınmaz.
MADDE 152- Kıyma ve etler, müşterinin gözü önünde hazırlanacaktır.
MADDE 153- Et üretim tesislerinde hazırlanmış, paketlenmiş, üzerinde üretim
ve tüketim tarihleri bulunan hazır kıyma haricinde açıkta kıyma bulundurulamaz,
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satılamaz.
MADDE 154- Kıyma içerisine katkı maddesi, ekmek, soğan, sarımsak, baharat,
ciğer, baş eti, vs. karıştırarak satış yapmak yasaktır.
MADDE 155- Kesilmiş hayvanlar, iç organları çıkarılmış ve temizlenmiş olarak
satılacaktır.
MADDE 156- Et ve et mamullerinin rengini değişik gösterecek şekilde, renkli
vitrin camı ve renkli ışıklandırma kullanılamaz.
MADDE 157- Birbirinin renk ve kokularından etkilenecek etler kıyma
makinelerinde arka arkaya çekilmeyecek, makine temizlenerek ayrı ayrı çekilecektir.
MADDE 158- Bozulmuş veya bozulmaya yüz tutmuş, menşei belli olmayan,
damgasız et ve et ürünleri iş yerlerinde bulundurulamaz, satılamaz.
MADDE 159- Yapılışları, görünümleri ve kokulan ile gelip geçenleri
tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, yaş deri, sakatat vb. şeyleri açıkta bulundurmak,
taşımak, çevreye atmak yasaktır.
MADDE 160- Sakatat satışı da yapan kasap dükkânlarında, sakatat ve etler,
kokulan ve sıvıları birbirine karışmayacak şekilde ayrı dolaplarda ve bölümlerde
bulundurulacaktır.
MADDE 161- Sakatatlar, müşteriye temizlenmiş olarak satılacaktır.
MADDE 162- Sakatat satış yerlerinde kıyma makinesi bulundurulamaz.
MADDE 163- Balık, et ve et ürünleri, tavuk, sakatat vs. satan iş yerlerinde, bu
ürünleri ayrı dolap, reyon ve tezgâhlar üzerinde birbiri ile irtibatsız olarak
bulundurulacaktır.
MADDE 164- Balık satışı ve temizleme işlemi yapanlar su geçirmez önlük ve
çizme giyecektir.
MADDE 165- Balık temizleme işlemleri, balık atıklarının yapışmayacağı kir
tutmayan mermer veya paslanmaz çelik tezgâhlar üzerinde yapılarak atık malzemeler
su geçirmeyen kaplarda toplanacaktır.
MADDE 166- Balık satışı yerinde pişirme, balık pişirme yerlerinde satış işlemi
yapılamaz.
MADDE 167- Ticarethaneler unvan tabelası asmak, büyükşehir ve belediyemiz
İlan Reklam Tabela Tanıtım yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır.
MADDE 168- Belediyeden ve yetkili kurumlardan izin almadan, afiş, pankart, el
ilanı vs. asmak, yapıştırmak, dağıtmak yasaktır.
MADDE 169- Duvarlara, asfaltlara, yollara belediyenin aydınlatma direklerine ve
elektrik direklerine yazı yazma ve her türlü ilan asmak yasaktır.
MADDE 170- Müsaade alınmış olsa bile her tür afiş, el ilanı ve benzeri reklam
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amaçlı broşürleri apartman içlerine, sokaklara atmak, çevreyi kirletmek yasaktır.
MADDE 171- işyerlerinde "Taşınıyoruz, Kapatıyoruz" gibi halkı yanıltıcı ifade
kullanarak afiş aşılamaz, reklam ve duyuru yapılamaz.
MADDE 172- Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki
kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt vb.
afiş ve ilân aşılamaz.
MADDE 173- İşyerlerinin önüne, camlarına, servis araçlarına kağıt ve karton
üzerinde görüntü kirliliği oluşturacak şekilde gelişigüzel etiket ve reklam yazısı
yazılması, gazete kağıdı ile camlarının örtülmesi yasaktır.
MADDE 174- İşyerleri, belediyenin duyuru, afiş ve benzeri yayınlarını halkın en
iyi görebileceği şekilde duvar, camekân vb. yerlerine asmak zorundadır.
Belediye Belgeli Tesisler
MADDE 175- Turizm tesislerinde, devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su
bulundurulması zorunludur.
MADDE 176- Turizm tesislerin, dış çevre aydınlatmaları, müşterileri ve çevreyi
rahatsız etmeyecek, doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenmesi
zorunludur.
MADDE 177- Turizm tesislerinde görevli personelin hizmet standardını
yükseltmek amacıyla eğitim için gerekli önlemler işveren tarafından alınarak uygulanır.
Turizm işletmeleri personeli, çalışmaları sırasında işlerine ve görev mahallerine uygun,
özel ve temiz kıyafet giymeleri zorunludur.
MADDE 178- Turizm tesislerinin, tesis tanıtımında tüketici hakları açısından
doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek
tanıtımlarda bulunulamaz.
MADDE 179- Turizm tesislerin de uygulanan onaylı fiyat tarifeleri, müşteri
profiline göre belirlenecek dillerde gerektiğinde müşteriye verilmek üzere hazır
bulundurulur. Konaklama tesisleri, oda ve yatak fiyatlarını müşterinin kolayca görüp
okuyabileceği şekilde teşhir eder. Yeme-içme ve eğlence tesislerinde uygulanan fiyatlar
liste halinde müşteriye sunulur. Bu hal, onaylı tarifelerin istendiği takdirde müşteriye
verilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Fiyat listelerinde şikâyetlerin yapılacağı mercilerin
adres, telefon numaraları ve elektronik posta adresleri belirtilir.
MADDE 180- Turizm tesislerinin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılması
(odaların temizliği, çarşaf ve yastık kılıflarının günlük değişimi vb.) ve meydana
gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi zorunludur.
MADDE 181- Turizm tesislerinin, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı
malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, yiyecek-içecek
maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık
kurallarına uyulur.
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MADDE 182- Turizm tesislerinin açık büfelerinde yiyeceklerin bozulmasını
engelleyecek soğutucu ve ısıtıcı gibi düzenlemeler bulunur. Bayat, tüketilmesinde
sakınca bulunan gıda maddeleri açık büfelerde bulundurulamaz ve tüketime sunulamaz.
MADDE 183- Turizm tesislerinin, müşterilerin sağlığını tehdit eden hastalıkların
oluşmasını önleyecek gerekli önlemleri almaları zorunludur.
MADDE 184- Turizm tesisleri, atıklarını çevreye zarar vermesini önleyecek
gerekli önlemleri alır. Atık sular ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara
uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize
akıtılamaz. Katı atıklar; akarsular, göller, denizler ve benzeri alıcı ortamlar ile çevrenin
olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz.
MADDE 185- Turizm işletme ve Belediye belgeli tesisler, katı atıklarla ilgili
yönetmeliklere uygun olarak; çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre
içinde bunların muhafazası için soğutuculu çöp depolama odaları yapmaları zorunludur.
Tartı ve Ölçü Aletleri, Fiyat Tarifeleri ve Etiketler
MADDE 186- Periyodik muayenesi yapılmamış arızalı ölçü ve tartı aleti kırık,
eksik, ezik kilo ve terazi kefesi kullanılamaz.
MADDE 187- Tartı aletleri, oturak ve mekanik olacak, el terazisi ve kantar
kullanılmayacaktır.
MADDE 188- Satışa sunulan ve teşhir edilen tüm malların üzerine, kolaylıkla
okunulabilecek şekilde cinsini ve fiyatını belirtir etiket konulacaktır.
MADDE 189- Satışa sunulan mal ve hizmetler, bilgisayar kayıtlarındaki veya
barkotlardaki fiyatlardan değil, mal ve hizmetin tarifesi ve etiketinde müşterinin gördüğü
fiyattan satılacaktır.
MADDE 190- Fiyatları ton, kilo, litre, metre olarak belirlenmiş mallar üzerine
bölünmüş ölçüde, yarım kilo, yarım litre, yarım metre gibi müşteriyi yanıltıcı ifadeli
etiketler konulamaz.
MADDE 191- Satılan malın ağırlıklarını etkileyen kap ve malzemelerin darası
alınmadan tartı ve ölçü yapılamaz.
MADDE 192- İşyerleri, satışa sunulan mal ve hizmetlerin cinsini, adet, kilo,
metre, hacim ve zaman olarak fiyatını belirtir etiketler veya levhalar bulundurulacaktır.
Satış fiyatları kurumlarca belirlenen mal ve hizmetleri satan işyerleri, ilgili kurumdan
aldıkları onaylı fiyat tarifelerini görünür yerlere asacaklardır.
MADDE 193- ilgili kurumlarca belirlenmiş fiyat tarifesi üzerindeki bir fiyatla satış
yapılamaz.
MADDE 194- internet salonlarında elektronik, mekanik oyun alet ve makineleri
ve benzeri cihazlar bulundurulamaz.
MADDE 195- internet ve Playstation salonlarına saat 08.00-17.00 arası 12
yaşından küçükler, saat 17.00'den sonra 15 yaşından küçükler yanında velisi olmadan
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giremez.
MADDE 196- Internet salonlarında lisanssız ve bandrolsüz her türlü film,
bilgisayar yazılımı bulundurulamaz, bilgisayar verileri ve oyunlarına ait CD vb.
ekipmanları korsan olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve satılamaz.
MADDE 197- Sinema, tiyatro ve benzeri biletle girilen eğlence yerlerine
kapasitesinden fazla müşteri alınamaz.
MADDE 198- Sinema, tiyatro vb. gibi yerler gösterilerini ilan ettikleri saatte
başlatacaktır.
MADDE 199- Sinemalarda her seans arasında salon usulünce boşaltılarak, 15
(onbeş) dakika süre ile havalandırılacak ve salonun temizliği yapılacaktır.
MADDE 200- Hamam ve saunalarda iç sıcaklığı gösteren termometreler
olacaktır.
MADDE 201- Hamam ve saunalarda sağlık yönünden oluşabilecek zararların
yazılı olduğu uyarıcı tabelalar bulunacaktır.
MADDE 202- Hamam ve saunalara bulaşması veya suya karışması muhtemel
açık veya kapalı yarası bulunanlar alınması yasaktır.
MADDE 203- Konaklamaya mahsus işyerleri dışında kalan diğer tüm
müştemilat ve eklentileri, müşteriler için yatakhane veya mesken olarak kullandırılamaz.
MADDE 204- Güzellik salonlarında güzellik uzmanları tarafından yapılacak
işlemler sonucunda ortaya çıkabilecek yan etkiler konusunda müşteriyi uyaran yazılı
levhalar bulunacaktır.
MADDE 205- Güzellik solanlarında çalışanlar yakalarında adını, soyadını,
unvanını veya mesleğini belirten fotoğraflı ve mesul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik
kartı bulunduracaktır.
MADDE 206- Güzellik salonlarında, güzellik uzmanının uygulayacağı işlemler
haricinde “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik"
hükümlerinde belirtilen tabip yetkisindeki işlemler yapılamaz.
MADDE 207- Güzellik salonları bünyesinde açılan cilt (yüz ve boyun) bakım
birimi, epilasyon/depilayon birimi, vücut bakım (selülit) birimi, el, ayak bakımı, kulak
delme birimlerinde yapılacak işlemlerde Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı yetki belgeli
uzmanlar çalıştırılacaktır.
MADDE 208- Güzellik salonları, yetkisi dışındaki iş ve işlemlerle ilgili her türlü
ilan, afiş, etiket ve duyuru asamazlar.
MADDE 209- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılacak malzemeler
hijyenik ortamda saklanacak, kullanılan alet ve malzemelerin temizliği için steril
makinesi bulundurulacak, kullanılan alet ve malzemeler steril edilmeden başka
müşteride kullanılması yasaktır.
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MADDE 210- Berberler, kuaförler ve güzellik salonları işyerlerinin çekme
mesafelerine, kurutmak amacıyla havlu vb. asamazlar.
İşyeri, Konut ve Diğer Binalar
MADDE 211- Balkon küpeştelerini, pencere vb. yerleri gerekli tedbirleri almadan
yıkayarak alt katlara su ve kimyasal madde akıtmak, sıçratmak, balkon ve
pencerelerden halı, kilim, yolluk, battaniye vb. silkelemek herhangi bir şey atmak
yasaktır.
MADDE 212- Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt
kata su, baca ve benzeri sızıntıya meydan vermek yasaktır.
MADDE 213- Binaların, iş merkezlerinin, pasajların, bahçe, garaj, sığınak,
koridor, yangın merdiveni gibi ortak kullanım alanlarını işgal etmek, çöp atmak,
malzeme yığmak, amacı dışında kullanmak, gelip geçişi güçleştirmek, yangın ve acil
çıkış kapılarını kapatmak yasaktır.
MADDE 214- Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu,
kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani
tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek, yağmur suyu borularını
varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak yasaktır.
MADDE 215- Tüm işletme ve binalar çöplerini ayrıştırarak ayrı ayrı poşetleyip
çöp ve geri dönüşüm konteymrlarına atması zorunludur.
MADDE 216- Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu
yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak yasaktır.
MADDE 217- Konut alanlarında Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat,
tadilat, inşaat işlerini sabah saat 10.00’dan önce, diğer günler 08.00’den önce ve akşam
haftanın her günü dâhil hava karardıktan sonra izin almaksızın yapmak yasaktır.
MADDE 218- Apartman, pasaj, işyerleri ve iş merkezlerinin, asansör, yürüyen
merdiven, otomat ve ısınma sistemleri, havalandırma ve ortak kullanıma ait makine
vb.ler yönetici veya mal sahiplerince çalışır durumda bulunduracaklardır.
MADDE 219- Binalar için ortak kullanılan makine ve ısıtma sistemlerin belgesiz
ve ehliyetsiz kişilerce çalıştırılamaz.
MADDE 220- İşyerlerinde, binalarda, meskenlerde ve diğer yerlerde ısınma
amacıyla, yetkili kurumlarca müsaade edilmiş doğalgaz, odun ve bunlardan mamul
maddeler dışında kömür, yanık yağ, mazot, naylon, plastik, kumaş, deri gibi koku ve is
yapan maddeleri yakılamaz.
MADDE 221- Merkezi ısıtma sistemli binaların kazan dairelerinde, en az bir
adet altı ayda bir kontrolü yapılmış çok maksatlı 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın
söndürme cihazı bulunacaktır.
MADDE 222- Merkezi sistemle ısıtılan binalar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
Kararı’nda belirtilen sıcaklık derecelerine göre ısıtılacaktır.
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MADDE 223- işyeri ve konut binalarında haşeratla mücadele önlemleri
alınacaktır.
MADDE 224- Konutlar, işyerleri ve inşaatlar, umuma açık yerlere, cadde, sokak
ve meydanlara pis su akıtmayacak, lağım sularını ana kanala bağlatacaklar.
MADDE 225- Binalara veya bağımsız bölümlere ait olup, yetkili birimlerin
raporlarıyla kime ait olduğu belirlenmiş temiz ve pis su giderlerinde meydana gelen tüm
arızalar, Belediye Zabıtası tarafından yapılacak tebliğ tarihini takip eden 3 (üç) gün
içerisinde ilgisine göre bina sahibi, yönetim kurulu, işyeri veya daire sahipleri tarafından,
yaptırılmak zorundadır.
MADDE 226- Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve
bakımsız kaldığı tespit edilen her türlü binaların olumsuzluğunu giderebilmesi için
verilen süre içersinde gerekli tamir bakım ve onarımı yapmak zorunludur.
MADDE 227- Her binanın kanalizasyon bağlantısının yapılması zorunludur.
Kanalizasyon sisteminin olmadığı binalarda sızdırmaz fosseptik bulunması zorunludur.
Fosseptik çukurundan çevreye koku ve sızıntı yapılmaması konusunda her türlü
önlemin alınması zorunludur. Bu konuda Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve
Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde çıkarılan Yönergelere uyulmak
zorundadır.
MADDE 228- Cadde, sokak, meydanlar ve binaların üstüne ve yanlarına yangın
çıkmasına sebep olacak yanıcı madde ve malzemeler koymak ve depo etmek yasaktır.
MADDE 229- Binaların, zeminde bulunan işyeri ve dairelerinin kapı, pencere,
panjurlarının, bahçe ve garaj kapılarının sokak tarafına açılması yasaktır.
MADDE 230- Şahıslara, binalara, işyerlerine ait olup, cadde, sokaklara taşan,
geliş geçişi güçleştiren, kanalları tıkayan, tehlike arz eden ve komşu binalara uzanan
ağaçlar ve dalları sahiplerince kesilip budanacaktır.
MADDE 231- işletmelerde çalışan personellerin isimlerini ve görevlerini
gösteren okunaklı yaka kartı takmaları zorunludur.
MADDE 232- Binaların Cadde, Sokak ve Bulvarlara bakan balkonlarına çamaşır
vb. malzemeler asılması yasaktır.
Gürültü
MADDE 233- Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültü yapmak
yasaktır.
MADDE 234- Bina, işyeri, konut, eğlence yerleri ve araçlardan, dışarıdan
duyulacak şekilde müzik yayını yapmak dinlemek, gereksiz yere klakson çalmak,
yasaktır.
MADDE 235- Mal ve hizmet satmak amacıyla, çığırtkanlık yapmak, anfi,
hoparlör vb. ses ve ses yükseltici cihazlar ile çağrı yapmak yasaktır.
MADDE 236- Yetkili makamlardan izin almadan açık ve kapalı alanlarda
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konser, tören, festival, nişan, düğün, kına gecesi, kermes gibi faaliyetlerde bulunulamaz.
MADDE 237- Yüksek sesle çalışan makine, cihaz ve ses yükseltici sistem
kullanılan yerlerde sesin dışarıya çıkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
MADDE 238- İşyerleri ve konutlara ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima vb.
cihazların çıkardıkları ses itibariyle çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri
ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının sahiplerince yapılması zorunludur.
MADDE 239- Vatandaşların plajlardan yararlanmasının ve denize girmesinin
işletmeler ve personelleri tarafından engellenmesi yasaktır.
Yeşil Alan, Park, Anıtlar, Havuz, Mezarlık ve Diğer Ortak Kullanım Alanları
MADDE 240- Yeşil alanlara mahalle aralarına ve boş arazilere, cadde, sokak ve
bulvar kenarlarına, meydanlara her ne sebeple olursa olsun yetkili mercilerden izin
almadan geçici ikamet yeri, irtibat bürosu, şantiye veya depo olarak kullanmak üzere
sabit veya geçici olarak çadır ve portatif yapı kurmak, ticari mallarını depolamak,
kömürlük, baraka, garaj vb. şeyler yapmak yasaktır.
MADDE 241- Belediyece düzenlenen yeşil alanlara masa, sandalye vb. şeyler
koymak yasaktır.
MADDE 242- Park ve yeşil alanlarda çimlere, çiçeklere basmak, top oynamak,
piknik yapmak, mangal yakmak ve umumi parklardaki anıt, eser ve müştemilata zarar
vermek yasaktır.
MADDE 243- Binaların, abidelerin, yer altı ve yer üstü geçitlerinin camilerin ve
her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla yaya kaldırımlarını
tebeşir, yağlı boya, katran ve saire ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek
yasaktır.
MADDE 244- Belediyece ve diğer kamu kuruluşlarınca halkın hizmetine
sunulmuş ortak kullanım alanlarına, tesislerine, mezarlıklara, anıtlara bu yerlerin eklenti
ve müştemilatlarına zarar vermek, sökmek ve kirletmek yasaktır.
MADDE 245- Belediyeye ait park, trotuar ve yeşil alanlardaki ağaçların,
bitkilerin sökülmesi, kesilmesi, budanması bunlara zarar verilmesi yasaktır.
MADDE 246- Yeşil alanlarda, parklarda, umuma ait yerlerde, avlanmak,
çamaşır yıkamak, ateş yakmak, motorlu, motorsuz taşıt araçları ile girmek buraları
kirletmek, çimlere basmak, bitkileri sökmek buralarda içki içmek yasaktır.
MADDE 247- İlçe sınırları içerisinde mezarlıklar dışında cenaze gömmek
yasaktır.
MADDE 248- Mezarlıklarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek para
yada herhangi bir bedel karşılığında dua yada kuran okumak yasaktır.
MADDE 249- Her ne sebeple olursa olsun güneş battıktan sonra mezarlıklara
girmek yasaktır.
MADDE 250- Araçlardan Çevreyi rahatsız edecek seviyede yüksek seste müzik
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yayını yapmak ve çevreye gelişi güzel çöp atılması yasaktır.
MADDE 251- Akaryakıt istasyonlarında 20.00 ile 08.00 arası gürültülü cihazlarla
araç yıkanması yasaktır.
Göl Suları, Kuyu Suları, Akarsular, Şehir Şebeke Suyu, İçme Suları ve
Diğer Sular
MADDE 252- İlgili kurumlardan ve belediyeden izin almadan kuyu açılamaz,
akarsu ve göllerin suları kullanılamaz.
MADDE 253- Akarsuları, durgun suları, kuyu veya diğer suları kirletmek,
kirlenmesine sebep olmak yasaktır.
MADDE 254- Belediyeye ait süs ve park havuzlarına girmek, hayvan sokmak,
yabancı madde atmak, kirletmek, umuma mahsus şehir şebeke suyu ve havuz suyu ile
araç, halı, kilim vs. yıkamak, yasaktır.
MADDE 255- Lağım suyu karışan durgun ve akarsular hiçbir amaç için
kullanılamaz.
MADDE 256- Su taşıyan tankerlerin üzerine "içme Suyu-Kullanma SuyuIçilmez" gibi güvenlik uyarıları yazılacaktır.
MADDE 257- Arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, yer altı deposu ve
benzeri çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet
tertibatı almamak yasaktır.
Boş Arsa, Virane, Terk edilmiş ve Yıkılacak Binalar
MADDE 258- Boş arsa, arazi, bina ve emniyet tedbiri alınması gereken yerlerin
etrafı sahiplerince şehrin estetiğini bozmayacak şekilde en az 2 mt. en fazla 3 mt.
yüksekliğinde tahta, sunta, sac vs. tek cins malzemeden mamul pano ile çevirecek ve
devamlı bakımlı tutacaktır.
MADDE 259- Tehlike arz eden, çevre, görüntü kirliliği ve suç ortamı oluşmasına
neden olabilecek boş, eski ve bakımsız yapılar sahipleri tarafından onarılacak veya
yıkılacaktır.
MADDE 260- Herhangi bir nedenle yıkılması gereken bina ve gecekonduların
etrafında sahiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınacak, etrafa toz ve inşaat parçalan
dağılması önlenip çevre kirliliğine sebep olunmayacaktır.
MADDE 261- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa
yayılmasına mani olacak tedbir alınması zorunludur.
MADDE 262- Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir
estetiğine zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat
malzemesi, hurda gibi çirkin görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak
kullanılması yasaktır.
İnşaat, İnşaat Tadilatı, İnşaat Malzemesi İmalatı, Satışı ve Nakli Yapanlar
MADDE 263- Mevzuatta bahsi geçen her iüriü yapıiar ve iamirier için
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belediyeden ruhsat alınması zorunlu olup yapıları ve tamirleri alınan ruhsatnameye
aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır.
MADDE 264- İnşaatlar, ruhsatında belirtilen teknik bilgileri, isim ve unvanını
gösterir levhalarını inşaat sahası girişine inşaatın müteahhidi tarafından asılacaktır.
MADDE 265- İnşaat sahasının etrafı en az 2 mt. en fazla 3 mt. yüksekliğinde
tahta, sac vs. aynı cins malzeme ile kapatılacak, inşaat sahasına en az bir ağır
vasıtanın girebileceği şekilde içeriye doğru açılan bir kapı bırakılacaktır.
MADDE 266- İnşaat, inşaat tadilatı, hafriyat, kepçeli, paletli, kırıcılı vs. iş
makinesi çalışma saatleri: Kış mevsiminde (11-12-1-2-3-4. aylarda) Saat: 08.00-17.00,
Bu saatler dışında faaliyet göstermek yasak olup, zorunlu hallerde Belediyelerden izin
alınacaktır.
MADDE 267- Bağımsız bölüm tadilatları Cumartesi, Pazar, Bayram ve Resmi
Tatil
günlerinde Saat: 10.00-17.00, diğer günler
de ise 09.00-17.00 arasında
yapılacaktır.
MADDE 268- İnşaat malzemelerini inşaat
depolamak, inşaat sahası dışında işlemek yasaktır.

sahasının

dışına

dökmek,

MADDE 269- Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde,
sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi koymak
yasaktır.
MADDE 270- Yollara ve kaldırımlara sabit veya seyyar rampa yaparak özel giriş
tertip etmek yasaktır.
MADDE 271- İnşaat atık ve artıklarınıbunların
depolanmasına özgü yerler dışına atmak yasaktır.

toplanmasına

veya

MADDE 272- İnşaat malzemesi imal ve satış yerleri, inşaat malzemelerini,
tehlike yaratmayacak şekilde düzgün olarak istif edeceklerdir.
MADDE 273- Bu tür işyerleri, oluşacak tozların çevreyi kirletmemesi ve rahatsız
etmemesi için gerekli önlemleri alacaktır.
MADDE 274- Beton mikserlerinin beton sevkiyatı sırasında gerekli tedbir
alınacak betonun yollara dökülmesine, saçılmasına, sebep olunmayacaktır.
MADDE 275- Dökülmesi saçılması muhtemel malzeme, yük ve hafriyat taşıyan
araçlar, taşıdıkları malzemenin üzerine branda ile kapatacaktır.
MADDE 276- İnşaat ve hafriyat işlerinde çalışan kamyon ve iş makinelerinin
tekerleri çamur, toz, toprak dökülmesi muhtemel bölümleri temizlemeden asfalta
çıkılamaz.
MADDE 277- Paletli iş makinelerinin inşaat ve iş sahası dışına çıkarılarak asfalt
ve parke yol üzerinde yürütülmesi yasaktır.
MADDE 278- İnşaatlar büro olarak kullanacakları seyyar yapı veya konteynırları
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kendi alanlarının dışına veya kısmı olarak tretuvara ve bir başka alana gelecek şekilde
koyulması yasaktır.
MADDE
kaldırılacaktır.

279-

İnşaat

işlemleri

bittikten

sonra

artık

inşaat

malzemeleri

MADDE 280- Yıkılması, kayması vs. tehlike arz eden binalar duvarlar ve
yerlerde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden izin almadan hafriyat ve onarım çalışması
yapılamaz.
MADDE 281- Belediyemiz tarafından projelendirilerek yapılan yol, kaldırım,
tretuvar vb. şeylerin projesine aykırı olarak değiştirilmesi yasaktır.
Katı, Sıvı ve Kimyasal Her Tür Atıklar
MADDE 282- Evsel atık ve artıklarını,
depolanmasına özgü yerler dışına atmak yasaktır.

bunların

toplanmasına

veya

MADDE 283- Yemek pişirme ve servis yerlerine ait atık ve artıklarını bunların
toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak yasaktır.
MADDE 284- Çöp konteynırı ve benzeri olmayan yerlerde belediyenin
belirlemiş olduğu çöp toplama saatlerine riayet etmeyerek, gelişi güzel çöp çıkarmak
yasaktır.
MADDE 285- Belediye tarafından koyulan çöp konteynırlarının belirlenmiş
yerlerinin gerekli izin alınmadan değiştirilmesi yasaktır.
MADDE 286- Çöp konteynırlarına ve yanına her türlü inşaat, taş, kül ve cürufları,
demir, koltuk vb. malzeme atıklarını, budanan, kesilen ağaç dallarını atmak yasaktır.
MADDE 287- Çöp konteynırlarına ve yanına geri dönüşüm malzemeleri atılması
yasaktır.
MADDE 288- Çöp konteynırlarındaki çöpleri karıştırmak etrafa dağıtmak,
görüntü, gürültü ve çevre kirliliğine sebebiyet vermek yasaktır.
MADDE 289- Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp ve çirkin görünüm verecek
her türlü eşya vb. türden atıkları merdiven boşluklarına, çatılara ve havalandırma
boşluklarına bırakılması yasaktır.
MADDE 290- Çöpler, poşet veya benzer kaplar içinde sızıntı yapmayacak
şekilde toplanıp atılacaktır.
MADDE 291- Geri dönüşüm kutularına, geri dönüşüm atıkları haricinde çöp vb.
atıklar atılması yasaktır.
MADDE 292- Fabrika, atölye vb. işyerlerinde asitli ve zararlı sıvı atıklar açığa
atılamaz, akıtılamaz, arıtma tesisi yaptırmadan veya arıtma tesisinden geçirilmeden
kanala verilemez.
MADDE 293- Kullanılmış sıvı atık yağları ayrı kaplarda toplanarak yetkili
firmalara verilecek, açığa atılmayacak, kanala akıtılmayacaktır.
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MADDE 294- İşyerleri ve evler çöp biriktirme yeri olarak kullanılamaz.
MADDE 295- İşletmelerde işletici bulunmadığı zamanlarda yetkili ve sorumlu
personel bulundurulması zorunludur.
Hayvanlar, Hayvan Barınakları, Hayvan atıkları
MADDE 296- Mikroçip takılmak suretiyle belediyeye kayıt ettirilmemiş, aşı
karnesi bulunmayan ya da aşı karnesinde belirtilen yaptırılması gerekli aşıları ve parazit
tedavileri yaptırılmamış evcil hayvanlar beslenemez. Bu gibi hayvanlar serbest
bırakılamaz, park, bahçe, arsa, mezarlık, cami ve diğer mabetlerin avlularında
otlatılamaz, tuvaletlerini umuma mahsus yerlerde gidermelerine mahal verilemez.
MADDE 297- Belediye sınırları içerisinde, konutlar ve müştemilatı veya
herhangi bir yapı ahır, kümes vs. hayvan barınağı haline getirilemez, besicilik ve arıcılık
yapılamaz, kanatlı kümes hayvanı beslenmesi yasaktır.
MADDE 298- Her türlü hayvan gübresini ve atıklarını açığa atmak yasaktır.
MADDE 299- Şehir içerisinden başıboş ve sürü halinde hayvan geçirilemez.
MADDE 300- Vahşi hayvanlar şehir içerisine izinsiz, emniyet tertibatı almadan
sokulamaz, şehir içerisinden geçirilemez.
MADDE 301- İzinsiz hayvan müsabakası tertip etmek, oynatmak, dönüştürmek
teşhir etmek ve hayvanlara eziyet etmek yasaktır.
MADDE 302- Evcil hayvanların tasmalı, gerekliyse ağızlığı takılmış olarak
sahibinin kontrolünde gezdirilmesi esastır. Gezdirme esnasında kullanılan ip, zincir vb.
ekipmanın uzunluğu hayvanın çevreye verebileceği zararı önleyebilecek kadar
olmalıdır. Bu tür evcil hayvanlardan kaynaklı gürültünün çevreye rahatsızlık vermemesi
için gerekli tedbirlerin hayvan sahibince alınması zorunludur.
MADDE 303- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya
kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakmak yasaktır.
MADDE 304- Kurban bayramı döneminde ilçemize kurbanlık hayvan girişi ile
ilgili belirlenen tarihler haricinde kurbanlık hayvan getirmek ve belediyemizce izin verilen
alanlar dışında kurbanlık hayvan satışı yapmak yasaktır.
MADDE 305- Veteriner raporu olmadan hayvan kesilemez, etleri satılamaz.
MADDE 306- Bulaşıcı hastalık taşıyan ve itlaf edilmesi gereken hayvanları
beslemek yasaktır.
MADDE 307- Hayvan ölüleri açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere
gömülemez.
MADDE 308- Cadde, meydan ve sokaklarda at ve merkep gibi hayvanlarla veya
bunlara bağlı olarak arabalarla yük taşınamaz.
MADDE 309- Belediye sınırları içerisinde gerek mesken, gerekse meskûn
mahallere yetkili kurumlardan arı konaklama izin belgesi almadan arı kovanı koymak
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yasaktır. Sahipleri bulunamayan veya kendisine tanınan süre içinde arı kovanlarını
uygun yerlere kaldırmayan şahıslara ait kovanlar, Belediyece kaldırılır yapılan masraflar
cezası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.
Kuru Temizleyiciler, Halı, Çamaşır, Oto Yıkama Yerleri
MADDE 310- Kuru temizleme, halı, çamaşır ve oto yıkama işlemleri açıkta
yapılamaz.
MADDE 311- Kuru temizleme, halı, çamaşır yıkama yerlerinde temiz ve kirli
malzemeler ayrı bölümler veya ayrı kaplarda bulundurulacaktır.
MADDE 312- ilçemizde bulunan tüm çamaşırhanelerin (kuru temizleme ve
benzeri işyerlerini) kirli ve temiz çamaşırlarını işyeri önünde, kaldırımlarda ve çekme
mesafelerinde bulundurmaları ve asmaları yasaktır.
Tüp Gaz, Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Madde Satış Yeri ve Depoları
MADDE 313- Yanıcı ve patlayıcı madde imal eden ve satan işyerlerinde "ateş,
Ateş Lambası ve Sigara ile Yaklaşmak yasaktır", "Tehlikeli madde" gibi uyarıcı levhalar
konulacaktır.
MADDE 314- Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolama ve perakende satış
yerlerine Paratoner konulacak ve faal durumda olacaktır.
MADDE 315- Cadde, sokak, bulvar üzerine ve meskenlere yakın yerlere dolu
ve boş tüp yüklü araçlar park edilmeyecektir.
MADDE 316- Perakende tüp satışı yeri ve bayilerinde tüpten tüpe dolum
yapılamaz.
MADDE 317- Tüp satış irtibat büroları, ocak ve tüp malzeme satış yerinde tüp
bulundurulamaz.
MADDE 318- Perakende tüp satış yerlerinde 8 (sekiz) adet büyük tüp, 16 (on
altı) adet küçük tüpten fazlası, ticari, sanayi tipi tüp ve hidrojen tüpü bulundurulamaz.
MADDE 319- Tüp satış bayilerinde tartı aleti bulundurulacaktır.
MADDE 320- TSE damgasız, özelliğini kaybetmiş, kendisi ve boyası deforme
olmuş üzerinde ağırlığı ve özellikleri yazılı olmayan, menşei belli olmayan korsan tüp
satışı yapılamaz, işyerinde bulundurulamaz.
MADDE 321- Satışı yapılan tüpler, satışı yapan işyeri yetkili kişilerince ev yada
işyerine taşınarak kullanılacak cihaza bağlanacaktır.
MADDE 322- Tüp satış yerlerinde içme suyu ve gıda maddesi satışı yapılamaz.
Odun ve Mangal Kömürü Satış Yerleri
MADDE 323- Tartılmadan, normal veya kırılmış odun satışı yapılamaz.
MADDE 324- Odunların açıkta veya yıkılmaya maruz tehlikeli şekilde
depolanıp, nem, rutubete ve ıslanmaya maruz bırakılamaz, Islak ve nemli odun
satılamaz.
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MADDE 325- Odunların üzerine cinslerini belirtir etiket yazılacaktır. Ayrı cinsteki
odunlar birbirine karıştırılarak satılmayacaktır.
MADDE 326- Odun tartı kaplarının üzerine darası, okunacak büyüklükte
yazılacaktır.
MADDE 327- ilçe sınırlarımız içerisinde mangal kömürü hariç, hiçbir suretle
ısınma amaçlı kömür satışı yapılamaz.
Otoparklar, Galeriler, Oto Yıkama Yerleri
MADDE 328- Kapalı otoparklara ve galerilere sıvılaştırılmış petrol gazı,
sıkıştırılmış doğalgaz, sıvı yakıt ve kimyasal madde taşıyan araçlar alınmayacaktır.
Otopark girişine gerekli uyarı levhaları asılacaktır.
MADDE 329- Kapalı ve açık otoparklarda, mesken ve işyerlerine ait kapalı
otoparklarda en az bir adet, 200 m2’yi geçen alanlarda her 200 m2 alan için bir adet
olmak üzere her altı ayda bir periyodik kontrolü yapılmış tekerlekli çok amaçlı 6 kg’lık
kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı bulunacaktır.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
TALİMATNAMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE 330- Bu Talimatnamede bahsedilmeyen iş kolları genel hükümlere
tabidir.
MADDE 331- Bu talimatnamede hüküm bulunmayan hallerde;
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
c) 25/07/2010 Tarih ve 27652 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan işyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik,
ç) 11.04.2007 Tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Belediye Zabıta Yönetmeliği,
d) ilgili Mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
MADDE 332- Marmaris Belediye Meclisi’nin 19/06/1997 tarih ve 45 sayılı kararı
ile kabul edilen Marmaris Belediyesi Zabıta yönetmeliği ve 07/05/2012 tarih ve 80 Sayılı
kararı ile kabul edilen işyerleri ve Çalışanların Uyacakları Kurallar ve Yapacakları
Uygulamalar ile Bu Kural ve Uygulamalara Uymayanlar Hakkında Uygulanacak Cezai
İşlemler başlıklı kararı, Turizm işletme belgeli ve belediye belgeli otel ve apartların
bünyesindeki bar ve restaurant hizmeti veren ünitelerin dışa dönük koyduğu fiyat
tarifelerini içeren “restaurant, bar, fiyat vb.” yazı ve neonlar konulu 05/05/2009 tarih ve
39 Karar nolu Marmaris Belediyesi Meclis Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 333- Bu Kabahatler Talimatnamesi, Belediye Meclisi’nce kabul edilip
Belediye resmi web sayfasında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 334- Marmaris Belediye Meclisi’nin 334 maddeden ibaret bu kararını
Marmaris Belediye Başkanı adına Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü yürütür.

Marmaris Belediye Başkanlığı
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