
 

 

 

BELEDİYE ZABITA TALİMATNAMESİ 

 

 

                         BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hükümler 

  

 

AMAÇ: 

MADDE 1. Bu talimatnamenin amacı; Soma Belediye sınırları dahilinde halkın sağlık, rahat 

ve huzurunu sağlamaya, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, 

Yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik Belediye emir ve yasaklarını 

düzenlemektir. 

  

KAPSAM: 

MADDE 2. Bu talimatname hükümleri Soma Belediye ve Mücavir alan sınırları dahilindeki 

tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşları kapsar. 

 

DAYANAK: 

MADDE 3. İş bu talimatname 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.inci Maddesi kapsamında 

ve 5393 sayılı kanunun 15 inci maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Umumi ve Umuma Açık Yerlerde 

Uyulacak Emir ve Yasaklar 

 

 

MADDE 4. Şehrin umumi ve umuma açık yerlerinde temizlik ve ilgili aşağıdaki fiil ve 

hareketleri yapmak yasaktır. 

  

a) Umuma açık Cadde, Sokak ve Yollara tükürmek, 

b) Yol ve Caddelerdeki Kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak madde ve atıkları 

atmak, 

c) Açığa; fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek deri, gübre, paçavra, vs. sermek, dökmek 

ve kurutmak, 

d) Bina, abide, camii, otobüs durakları, kamu ve özel işyerleri vb. yerlerin yüzeylerini; 

tebeşir, yağlı boya, katran, sprey boya vs. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek her ne 

suretle olursa olsun kirletmek, 

e) Bina ve iş yeri girişlerinde kullanılan paspasların tozunu temizlemek maksadıyla yola 

atmak, 
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f) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara 

atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya 

kanal bağlantısı yapmak yasaktır. 

 

 

MADDE 5. Umumun kullanımına açık yerlerde nizam ve intizamı bozacak aşağıdaki 

davranışlarda bulunmak yasaktır. 

 

a) Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını cadde ve/veya sokaklarda gezdirmek, bırakmak, bu yerler 

ile park, bahçe, camii avlusu çamlık ve mezarlık gibi umumun kullanımına mahsus 

yerlerde otlatmak, umumun kullanımına açık yerlerde barınak veya kulübe yaparak hayvan 

bakmak,  

b) Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız Belediye eşya, emval ve mallarına zarar verecek 

eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak yasaktır. 

 

 

MADDE 6. Umumun ve umuma açık yerlerde halkın huzur, rahat, emniyet ve selameti 

ile ilgili aşağıdaki fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır. 

 

a) Umumun ve umuma açık yerlerde halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde 

bulunmak, 

b) Umumi çeşmeler ile sulama vanalarını amacı dışında kullanmak, 

c) Şehir içerisinde ses yayın cihazı veya cihaz bulundurmadan satış yapmak (seyyar satış), 

d) Şehir içerisinde hurdacı, el arabası ve at arabası ile hurda ve değişik emtia (geri dönüşüm 

materyalleri) toplamak, çöp konteynerlerinden malzeme seçme fiilinde bulunma ve bu 

amaçla konteynere zarar vermek, 

e) Şehir içerisinde belediyeden izinsiz tüm anayol, tali yol ve kaldırım üzerlerinde 

Belediyeden izin almadan manav, sergi, stant, teşhir yeri vs. açmak, 

f) İlçemiz sınırları içerisinde el ile gezdirerek, konut bahçesinde veya ağıl çevirerek hayvan 

pazarı haricinde hayvan satışı yapmak, 

g) Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu bulundurmadan büyük ve küçükbaş 

hayvanları nakil etmek ve hayvan pazarında satmak, 

h) İlçemiz cadde, sokak, kaldırım ve hayrat çeşmelerinde araç yıkamak, 

i) İlçemiz cadde, sokak ve kaldırımlarında mangal, salça yapımı vb. nedenlerle ateş, yakmak, 

j) Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla 

meşgul etmek, 

k) İlçemiz cadde, sokak ve yollarında bulunan trafik levhalarına ve alınan UKOME 

kararlarına riayet etmemek, 

l) Garaj harici kamyon, otobüs ve minibüsleri cadde ve sokaklara park etmek, bu nedenle 

yollara, kaldırımlara zarar vermek, 

m)  Şehir içerisinde araç sirenlerini çalarak veya yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi 

rahatsız etmek, 
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n) Şehir merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine mal tedarik eden toptancı araçlarının kışın 

20.00 ile 06.00, yazın 21.00 ile 06.00 saatleri dışında [en çok iki dingilli olup, (2. Sınıf) 

azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen araçlar hariç] yük indirme-bindirme işlemi 

yapmak, 

o) İlçemiz içeresinde yasak edilen yerlere ve ilçemiz pazarlarının kurulduğu bölgeye 

araçlarını park ederek sergi açılmasına engel olmak, engel olan şahıs ve firmaların araçları 

yetkili çekiciler vasıtası ile çekilmek, 

p) Umuma açık işyerlerinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa aykırı olarak 

faaliyette bulunmak, 

r) İlçemizde umuma açık yerleri işletenlerce ilimiz dahilinde işletmelerin uyması gereken 

kurallar hakkında alınan Valilik kararlarına riayet etmemek yasaktır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

İkametgâh, İşyerleri ve Her Türlü Müesseselerin (Bütün Binaların) 

Sahipleriyle Burada Çalışanların Uyacağı Belediye Emir ve Yasakları 

 

 

MADDE 7. Temizlik ile ilgili emir ve yasaklar; 

 

a) Çöp kabı bulundurmamak, çöp konteynerlerini ateşlemek, ateşli çöp atmak, yanan madde 

atarak hasara neden olmak, çöp kaplarına taş, toprak, çakıl, kum, moloz, hafriyat vs. gibi 

inşaat malzemesi koymak, 

b) Ev veya bahçesinde çöp veya çöp benzeri atıkları, hurdaları biriktirerek çevre ve insan 

sağlığını tehlikeye sokmak, 

c) Binalardaki, yağmur oluğu, balkon gideri, lavabo, wc, banyo, klima vb. cihazların su akıntı 

ve sızıntıları ile diğer apartman sakinlerine zarar vererek tedbir almamak, 

d) Halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri, sofra bezi, paspas vs. silkeleyerek 

etrafı rahatsız etmek, (Kat maliklerince belirlenmiş bir gün yoksa haftanın cumartesi 

günleri komşusuna bilgi vermek kaydı ile 09.00-12.00 saatleri arasında halı ve kilim 

silkeleyebilir).  

e) Binaların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu sularını yaya kaldırımı veya 

yollara akıtmak, 

f) Sokakta gezdirilen ev hayvanlarını tasmasız gezdirmek, tehlike arz eden hayvanları 

(pitbull, bull-terrier, dogo vb.) tasmasız ve ağızlıksız gezdirmek, böyle hayvanları 

vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, park, okul gibi yerlere 

sokmak, aşısız ve kayıtsız hayvan bulundurmak, bu tür sahipli köpekleri kısırlaştırmamak, 

üretimi ve satışı yasak olan hayvanları (pitbull, bull-terrier, dogo vb.) üretim pazarlamasını 

yapmak, hayvanları dövüştürmek, hayvanlara kötü muamelede bulunmak ve sokaklara terk 

etmek, 

g) Ev veya bahçesinde kedi, köpek vb. evcil hayvan beslerken gerekli tedbir ve önlemleri 

almayarak çevresini rahatsız etmek,   
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h) Konut işyerleri veya bunların bahçelerinde hayvan besleyerek etrafın huzur ve rahatını 

bozmak, (5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 

yönetmelik hükümleri saklıdır.) 

i) Belediyece yerleri belirlenen çöp konteynerlerinin Belediyeye danışmadan yerlerini 

değiştirmek, 

j) Geri dönüşüm için poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden 

önce veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak,    

k) Şehrimizden geçen yüklü kamyonların kasalarını branda ile kapatmamak yasaktır. 

 

 

MADDE 8. İntizam ile ilgili emir ve yasaklar; 

 

a) Binaların ve iş yerlerinin meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, teras veya cephelerine 

görüntü kirliliğine sebebiyet verecek, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak 

nitelikte her türlü malzeme, eşya veya öteberi koymak veya asmak, 

b) Binaların, ortak kullanım alanlarını kat maliklerinden izin almadan her ne şekilde olursa 

olsun kullanmak veya işgal etmek, 

c) Mesken ve iş yerlerinin cadde veya sokağa bakan cephelerine konulan tente, saçak veya 

siperlerinin (1,20m) genişleyerek emsallerinden geniş, yükseklikleri ise 2,50 metreden 

fazla olmak, (Belediye bu tip uygulamalar için standart ihdas edebilir). 

d) Mesken ve iş yerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente, güneşlik 

yapmak, 

e) Belediye ilan ve reklam yönetmeliğine uymamak, 

f) Yol, iş hanı, konut, pasaj, iş yeri önlerine ve kaldırımlara özel araç park etmek amacı ile 

zincir bağlamak, ilan reklam tabelası, çiçeklik vb. malzemeler koymak yasaktır. 

 

 

MADDE 9.  Huzur, sükûn ve emniyet ile ilgili yasaklar; 

 

a) Her türlü tamirat, yapı, inşaat, nakliye, taşıma,  boşaltma işlerinde gündüz 08.00 

(Cumartesi-Pazar günleri saat 10.00’dan evvel, gece yaz saati 21.00 - kış saati 20.00’den 

sonra çalışmak, gürültü çıkarmak, 

b) İş hanı, kapalı çarşı ve pasaj gibi binaların ortak kullanım alanları; dükkan ihdası veya 

seyyar satıcı ikamesi suretiyle işgal etmek ve ettirmek, 

c) Belediye sınırları içinde bulunan arsalarda her türlü kuyu veya çukurları üstü açık 

bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli tedbirleri almamak, 

d) Boş arsaların cadde veya sokaklara bakan yüzeylerini duvar veya paravanla çevirmemek,   

e) Binalarda ikamet eden komşularını su sızıntısı, gürültü, bina ortak kullanım alanlarını işgal 

edecek şekilde malzeme koymak, çöp bırakmak, hayvan beslemek vb. davranışlarda 

bulunarak rahatsızlık vermek yasaktır. 
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MADDE 10.  Ruhsatların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (c) fıkrasına 

göre Belediye tarafından verilen işletmelere ait yasaklar; 

 

a) İş yerlerine, Belediyeden ruhsat almadan faaliyette bulunmak, işyeri açma ve çalışma 

ruhsatını görülebilecek yere asmamak, 

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu veya ruhsat alanı dışında 

faaliyet göstermek, 

c) Çalışan personelin hijyen belgelerini almamak, 

d) Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti kullanmamak, 

e) İş yerinde kullanılan malzeme, ekipman, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını 

yapmamak, 

f) İş yerlerinin genel temizliğine riayet etmemek,  

g) Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunan yaptırımlara riayet 

etmemek, 

h) Belediyeye beyan vermeden ilan ve reklam yapmak, el ilanı dağıtmak izinli olsa dahi el 

ilanlarının çevreyi kirletecek şekilde etrafa saçılmasına sebep olmak, tabela asmak, 

i) Eksik gramajlı ve hijyenik olmayan ekmek, pide, poğaça, simit vs. ürün satmak, (eksik 

gramajlı unlu mamullerin satışı yasak olup, tespit edilen ürünün zor alımı yapılır.) 

j) Ekmek ve ekmek çeşitleri; fırın, market, bakkal ve benzeri yerlerde kapalı camekânlarda iş 

yeri içerisinde satışa sunulacaktır. Bunun dışında seyyar olarak ekmek ve ekmek 

çeşitlerinin satışını yapmak, fabrika  ve  fırınların  çevreyi  kirletmemek  ve  zarar 

vermemek  için bacalarına  kurum  tutucu takmamak (sulu baca sistemi yapmamak), 

k) Hafta sonu, tatil günlerinde çalışma ruhsatı beyan etmemek, 

l) İş yerinde insan sağlığını tehlikeye sokacak bozulmuş, kokmuş vb. fiziksel özelliklerle 

tespit edilen ürünleri ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunmak,  

m) Üzerinde menşei ve damgası bulunmayan (kaçak et) kırmızı ve beyaz et ürünlerini satışa 

sunmak, 

n) Türk Gıda Kodeksi, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine uygun 

olmayan (menşei belli olmayan) ürünleri satışa sunmak, 

o) Satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi bulundurmamak, bulundurulan fiyat etiketlerini Fiyat 

Etiketi Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlamamak, 

p) Belediye Encümenince belirlenen iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine riayet etmemek, 

r) Ölçü ve aletlerini Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine aykırı şekilde kullanmak yasaktır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

                                                        

MADDE 11. Diğer İşlemler; 

 

a) Şehir içerisinde yanıcı, patlayıcı madde taşıyan araçları park etmek veya doldurma 

boşaltma yapmak, 

b) Otobüs duraklarının önlerine araç park etmek, 
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c) 3194 sayılı İmar Kanunun 32, 34, 39, 40, 41 ve 42. maddelerine aykırı davranmak, 

d) Ruhsatlı binaların işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğüne uygun olarak gerekli emniyet 

tedbirleri alınmadan çalışmak,  

e) Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların cephelerinin inşaat sundurmalarını yola, caddeye ve 

insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılmasını sağlamamak, 

f) İmar kanunu ile ilgili tebligatları ve yaptırımları sağlamamak, 

g) Su kaynaklarının korunması bakımından şehir sınırları içerisinde “Yeraltı Suyu Arama İzin 

Belgesi” olmadan sondaj yapmak, 

h) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izinli ilimizde kömür satmaya yetkili firmalar harici 

kömür satmak ve açıkta kömür dökmek yasaktır. 

 

 

MADDE 12. Görüntü Kirliliği; 

 

a) Kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu, görsel kirlilik yaratıcı 

faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilerce görüntü kirliliğine neden olmak, 

b) Çevre ve halk sağlığını tehdit eden maddeleri akarsu yataklarına ve kenarlarına, 

belediyenin belirlediği moloz, inşaat, hafriyat sahası dışına atmak, dökmek, boşaltmak ve 

taşımak, 

c) Tıbbi atıkları torbaya koymadan gelişigüzel depolamak ve çevreye atmak, 

d) Sağlık merkezlerinde kontamine iğne kutusuna atılması gereken cam pastör pipeti, lamel 

ve kırılmış diğer cam atıkları, bistüri, iğne içeren diğer kesicileri, enjektör iğnelerini, 

batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları atmamak, 

e) Tıbbi atıkları evsel atıklarla birlikte toplamak, 

f) Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmemek, 

g) Tıbbi atık kapları, taşıma araçları, tıbbi atık konteynerleri üzerine gelişigüzel yazı yazmak, 

afiş yapıştırmak, 

h) Belediyenin belirlediği ilan reklam billboardları harici alanlara her türlü ne olursa olsun 

yazı yazmak, afiş, ilan vb. asmak, yapıştırmak yasaktır. 

 

 

MADDE 13. Hava Kirliliği; 

 

a) Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla İl Mahalli Çevre Kurulu 

Kararlarına uymamak, 

b) Bina ısıtma sistemlerinde (kalorifer) kullanılacak olan yakıtlarla olmak üzere açık kömür 

ve düşük kaliteli kömür yakmak, kalitesiz kömür kullanmak, 

c) Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddeleri (evsel atık, 

naylon, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, 

yağ) mesken ve iş yerlerinde yakmak, (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve 

işyerlerinde yöneticiye; ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya iş yerini kullanana verilir.) 

d) Kullanılan yakıtların menşei belgesi, analiz raporu, irsaliye ve faturası kontrol için 

istendiğinde ibraz etmemek, 
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e) Özel ve tüzel kişilere ait binalarda kaloriferleri, ilk yakma saatleri dışında yakmak,  

f) Kaloriferleri, ateşçi ehliyet belgesine sahip olmayan kişiler tarafından yakmak,  

g) Fanlı ve stokerli kazanı olan binalarda baca filtresi yaptırmamak, 

h) Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve yöneticileri tarafından kalorifer kazan 

kontrollerini ve bakımlarını sürekli yapmamak ve bacalarını her yıl temizletmemek,  

i) Kalorifer kazanlarının alev ve duman borularını haftada en az iki kez temizlememek, 

j) Bacalarından kötü koku (emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan 

bina, site, iş hanı yönetimi ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişiler tarafından 

kurallara uymamak, 

k) Maden işletmelerin pasa harmanlarını üzerini toprakla örtmemek yasaktır. 

 

 

MADDE 14.  Gürültü Kirliliği; 

 

a) Halkın huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde yönetmelikte belirlenen 

standartlar üzerinde gürültü çıkarmak; fabrika, atölye, iş yeri, eğlence yeri, hizmet binaları, 

konutlar ve ulaşım araçlarında gürültüyü asgariye indirmek için gerekli önlemleri 

almamak, 

b) Belediye sınırları içinde, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve 

darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklam, duyuru, tanıtım ve satış 

yapmak, 

c) Motorlu araç ve motosikletlerin üzerinde bulunan susturucu ve ses giderici parçaları 

çıkarmak, çalışmaz hale getirmek, 

d) Motorlu araç ve motosikletlerin korna veya ses çıkaran başka bir cihazı gürültüye neden 

olacak şekilde çalmak, 

e) Radyo, tv, müzik seti ve her türlü müzik alet ve enstrümanlarını kamuya açık alanlarda 

halkı rahatsız edecek şekilde çalmak, 

f) Bina içi ve dışı dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda 

mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu 

bandı vb. araçları 20:00 – 08:00 saatleri arasında çalıştırmak veya çalıştırılmasına izin 

vermek, 

g) Patlayıcı, matkap, kaynak, spiral kesici vb. şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri 

faaliyetleri kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapmak,                                                                 

h) Siren, düdük vb. olağanüstü durum aletlerini kasten halkı rahatsız edecek şekilde 

çalıştırmak, 

i) Yerleşim alanı içerisinde gürültüye duyarlı faaliyet alanlarının (ibadethane, hastane, sağlık 

merkezleri, okul) yakınında, bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerini 

mülki amirlerce belirlenen saatlerin dışında ve halkı rahatsız edecek ölçüde 

gerçekleştirmek, 

j) Yerleşim alanı içerisinde, iş makinelerini (kepçe, kazıcı, yükleyici, ekskavatör, betonyer, 

kompresör vb.) halkı rahatsız edecek şekilde 08:00 – 20:00 saatleri dışında çalıştırılmak, 

k) İzinsiz ramazan davulu çalmak yasaktır. 

 



  

8 
 

MADDE 15. Toprak, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kirliliği; 

 

a) Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarını karıştırmak, bu tür atık üreticilerinin çevre ve 

insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılabilmesi için gerekli tedbirleri almamak, 

b) Konut, bina, köprü, yol vb. alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya 

doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları moloz dökme ve depolama alanları dışına 

atmak,  

c) Hafriyat yapanlar tarafından hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü 

kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almamak ve faaliyet alanı çevresini 

kapatmamak, 

d) Hafriyat toprağı, yıkıntı, moloz, beton nakliyesi sırasında gerekli önlemleri almamak, 

üretilen hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçları ile 

depolama sahasına dökmemek yasaktır. 

 

 

MADDE 16. Su Kaynaklarının Kirliliği; 

 

a) Her türlü atık suyu, kanalizasyon şebekesine bağlamamak, 

b) Vidanjör veya benzeri bir taşıma aracı ile taşınarak fosseptik ve diğer endüstriyel atık 

suları arıtma yapılmaksızın alıcı ortama vermek, 

c) Evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların alıcı ortama deşarjlarında uyulması gereken 

kurallara uymayarak deşarj standartlarını ihmal etmek,   

d) Evsel ve endüstriyel atık suları her ne şekilde olursa olsun yerleşim birimlerine bırakmak 

ve uygunsuz şekilde deşarj etmek, 

e) Şehir içinden geçen derelere uygunsuz atık su deşarjı ve katı atık atmak, 

f) Deşarj İzin Belgesi almadan kanalizasyon ve su şebeke bağlantısı yapmak yasaktır. 

 

 

MADDE 17. Park Bahçelerde Uygulanacak Kurallar; 

 

a) Parklarda, umuma mahsus her türlü istirahat yerlerinde kabuklu yemiş ve benzeri çöp 

atıklarını atmak,   

b) Cadde ve sokaklar ile belediyeye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve 

çalıları budamak, kesmek, gübre vb. madde vermek, ilaçlamak veya bitkilere kimyasal 

madde sürmek veya dökmek, etrafını bozmak, kirletmek ve tahrip etmek, 

c) Parklarda her türlü motorlu taşıt ve bisiklet ile gezmek, 

d) Belediyeye ait yolarda ve parklarda, kamuya ait ağaçların dallarını koparmak, kesmek, 

park ve bahçelerde tahribat yapıp çocuk oyun araçlarına, bank vb. şehir mobilyalarına zarar 

vermek ya da zarar verecek şekilde kullanmak, 

e) Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki 

içmek veya içirmek, hayvan otlatmak, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda 

bulunmak, 
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f) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları yaya trafiğini 

engellemeyecek şekilde en az 2,5 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem 

alınarak budamamak, komşu parsel veya evlerin üzerine dalları geçen ağaçların dallarını 

budamamak, (Yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi 

belediye tarafından yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.) 

g) Cadde, sokak ve meydanlarda (park, yeşil alan ve boş alanlar) mangal, ateş yakma, çöp vb. 

atıklar atmak, 

h) Şehir içinde park, cadde ve sokaklarda bulunan ağaç ve anıt ağaçlara zarar vermek, her 

türlü ilan vb. çivi ile çakmak, asmak, 

i) Cadde, sokak, park ve belediyeye ait taşınmazlar üzerinde bulunan fıstık çamı, ceviz ve 

zeytinlerin ürünlerini toplamak yasaktır. 

  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Emir Yasaklara Uymayanlar Hakkında Yapılacak Uygulamalar, 

Uygulanmayacak Hükümler Yürürlülük ve Yürütme 

 

 

MADDE 18. İş bu talimatnamenin; 

 

a) Yukarıda açık bir şekilde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi halinde Soma 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 

32. maddesi hükmü doğrultusunda idari yaptırım kararı uygulanır. 

  

 

YÜRÜRLÜK; 

MADDE 19.  Yürürlük; 

 

İş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulüne müteakip yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

YÜRÜTME; 

MADDE 20. İş bu yönetmelik hükümlerini Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yürütür. 

 

 

 


