
T.C. 

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç  
MADDE 1- Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları 

ve bu kuralların uygulanmasını sağlamaya yönelik müeyyideleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 

Kapsam 
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Pamukkale Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan 

yerleri kapsar.  

 

Hukuki dayanak  
MADDE 3- Bu yönetmelik;  5393 sayılı Belediye Kanun’unun 15/b bendi,15/05/1930 tarih ve 

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 

Numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32 nci maddesi ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik 

hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 

 

Tanımlar  
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen aşağıdaki terimlerden,  

 

a) Belediye  : Pamukkale Belediyesi’ni 

b) Başkanlık   : Pamukkale Belediye Başkanlığını  

c) Belediye Encümeni  : Pamukkale Belediye Encümeni’ni, 

d) Belediye Zabıtası  : Pamukkale Belediye Zabıtası’ nı; 

İfade eder 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Huzur Esenlik Nizamla İlgili Emir Ve Yasaklar 

 

 

MADDE 5- Yaya kaldırımlarında, yayalara mahsus meydan ve yollarda, park bahçe ve yeşil 

alanlarda motorlu ve motorsuz her çeşit araç ile (Engelli vatandaşlarımızın özel durumları gereği 

kullanmak zorunda oldukları araçlar hariç) girmek yasaktır. Adnan Menderes, Akçapınar, Akdere, 

Akhan, Akköy, Atatürk, Aziziye(Akköy), Belenardıç, Cankurtaran, Çerkez, Çeşmebaşı, Develi, 

Eldenizli, Eymir, Goncalı, Gölemezli, Gözler, Güzelköy, Güzelpınar, Haytabey, Irlıganlı, Kale, 

Karakova, Karakurt, Karataş, Kavakbaşı, Kocadere, Korucuk, Kurtluca, Küçükdere, Mahmut Sönmez, 

Oğuz, Pınarkent, Sami Türel, Tekke, Uzunpınar, Yeniköy ve Yukarışamlı Mahalleleri hariç tarım alet 

ve ekipmanların cadde sokak v.s. yerlere bırakılması yasaktır. 

 

MADDE 6- Cadde ve sokaklarda umumi çeşmeler önünde veya başka suretle çamaşır, halı, kilim 

ve benzeri eşyalar ile canlı hayvanlar motorlu veya motorsuz vasıta yıkamak, çeşmelerden hortum ile 

evlere ve işyerlerine su almak yasaktır.  

 

MADDE 7- Belediye tarafından yasak olarak belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda 

Belediyeden izin almadan çadır kurmak ve sergi açmak suretiyle her türlü eşya ve ürün satmak yasaktır. 

 



MADDE 8- Belediyece konulmuş olan cadde ve sokak isim levhaları ile bina numaralarını her 

ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, tahrip etmek ve bunların yerlerini değiştirmek, ayrıca; 

binalara belediyece takılmak istenilen numaraların takılmasına mani olmak yasaktır. 

 

MADDE 9- Dükkân, mağaza ve tüm binaların kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan 

görülecek yerlerine; Belediyeden izin almadan hasır, bez, çuval, teneke, kafes vesaire kabilinden şeyler 

koymak, asmak ve görüntüyü bozmak yasaktır.  

 

 MADDE 10- Belediyenin belirleyeceği yerler dışında yanıcı, yakıcı, patlayıcı madde kullanmak, 

piknik yapmak, top oynamak v.b. gibi halkın gelip geçmesini engelleyecek ve halkın huzurunu bozacak 

eylem ve davranışlarda bulunmak yasaktır.(Cezai ehliyeti olmayanların bu fiilleri işlemesine veli veya 

vasileri engel olmak zorundadır.) 

 

MADDE 11- İşyeri sahipleri, işleticileri ve meskenlerde oturanlar foseptik ve benzeri 

sebeplerden dolayı oluşabilecek; sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi haşaratın ürememesi için 

gerekli tedbirleri almak zorundadır.  ( Ev ve bahçelerde bulunan havuzlardaki suların, sık sık 

değiştirilmesi ve temizlenmesi mecburidir.) 

 

MADDE 12- Gramaj ve fiyatları  ilgili kurum ve kuruluşça tayin ve tespit edilmiş (ekmek,simit 

vb.) olan emtiaların azami satış fiyatı ve narhına uyulması mecburi olup, bunların saklanması, satıştan 

imtina edilmesi yasaktır. 

 

MADDE 13- Milli Bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlar ile işletme sahipleri ve işletenleri 

işyerlerine v.s. yerlere bayrak asmak zorunda olup kirli ve yırtık bayrak asmak yasaktır. 

 

MADDE 14- Kamuya ait park ve bahçelerde çimenlere basmak, çiçek koparmak ve havuzlara 

girmek, ağaç kesmek ve tahrip etmek yasaktır. (Cezai ehliyeti olmayanların bu fiilleri işlemesine veli 

veya vasileri engel olmak zorundadır.) 

 

MADDE 15- Umumun istifadesine mahsus yerlerde Park ve bahçelerde, otobüs duraklarında vb. 

yerlerdeki oturma gruplarında uzanmak, uyumak, belediyece konulmuş kanepe vs.lerin yerlerini 

değiştirmek, umumun kullanımına sunulan bank, spor aletleri vb.lerini maksadı dışında kullanmak ve 

başkalarının kullanmasını engellemek yasaktır. 

 

MADDE 16- Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü 

çıkaran her türlü alet ve iş makineleri ile kış saatinin resmi uygulama süresi boyunca sabah saat 

08.00’den önce ve akşam saat 18:00’den sonra, yaz saati resmi uygulama süresi boyunca ise sabah saat 

08:00’den önce ve akşam saat 20:00’den sonra ve Pazar günleri yetkili idareden izinli olanlar hariç 

çalışma yapmak, her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işlerin yapılması yasaktır.   

 

MADDE 17- Belediye görev, yetki ve sorumluğunda bulunan tüm işyeri ve müessese 

sahiplerinin; işyerlerinde işyeri ruhsatını, fiyat listesini ve ustalık belgesini görünür yere asması 

zorunludur. 

 

MADDE 18- Binalar, apartmanlar, işyerleri vb. yerlerin önüne özel araç park etmek amacıyla, 

zincir bağlamak, çiçeklik koymak, park yasağı levhası, sandalye vb. şeyler koymak, yol, kaldırım gibi 

umuma mahsus yerleri işgal etmek yasaktır. 

 

MADDE 19- Mesken veya işyeri ile kaldırım arasındaki alanları (çekme mesafalerini); apartman 

ortak kullanım alanlarını ve iş hanı ve pasajlarda, geliş geçişe mahsus yerleri işgal etmek veya buralarda 

mal satışa arz etmek yasaktır. İşgal edenler hakkında ceza tutanağı tanzim edilmekle birlikte işgale 

devam edildiği takdirde zabıta tarafından men edilir. Ortak kullanım alanlarındaki ve umumi 

tuvaletlerdeki tuvalet ve lavaboların temiz tutulmaması yasaktır. 

 



MADDE 20- Belediye sınır alanları içerisinde, Belediyece belirlenen otoparklar dışında, park 

eden araçlar için değnekçilik yapmak ve park ücret almak yasaktır. 

 

MADDE 21- Belediyeye ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak vs. gibi her 

ne maksatla olursa olsun belediye malına zarar vermek yasaktır. 

 

MADDE 22- Konut vb. alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin halkın huzurunu bozacak ve 

dinlenmesine engel olacak biçimde duman, ışık, ısı, gürültü ve benzeri rahatsızlıklar çıkararak çalışmalar 

yapılması yasaktır. 

 

MADDE 23- Belediyece tespit edilen açılış kapanış saatleri dışında işyerlerinin açık tutulması 

yasaktır. Umuma açık eğlence yerlerinde belediyemizden canlı müzik izni verilen yerlerin gece saat 

24:00’de kamu istirahatı başlaması nedeniyle müzik yayınlarına son vermeleri mecburidir. 

 

MADDE 24- Halkın huzur, sükûn ve kamu istirahatı açısından dinlenme yeri olan ve şehir 

dâhilinde mesken bulunan yerlerin altında, yanında, yakınında açılmasına izin verilen, Umuma açık 

eğlence yerlerinde Belediyeden izin almadan ve İl Çevre Müdürlüğünün belirlediği desibel düzeyini 

aşacak şekilde Elektronik ses yükselticili kullanarak veya natürel olarak canlı müzik yapılması yasaktır. 

 

MADDE 25- Belediye sınır alanları içerisinde Belediyeden izin almadan hurdacılık ve seyyar 

satıcılık yapılması yasaktır. Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda, 

kağıt vb. şeyleri toplamak ve depo etmek yasaktır. 

 

MADDE 26- Yüksek sesle veya ses yükseltici araçlarla, durarak veya gezici olarak satış, reklam, 

ilan yapmak ve müşteri celbi amacıyla bağırıp, çağırmak, klakson çalmak yasaktır. 

 

MADDE 27- Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi 

olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak, hanutçuluk yapmak yasaktır. 

 

MADDE 28- İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerlerinde, içki içmek, içki içenlere 

müsamaha etmek yasaktır. 

 

MADDE 29- Dükkan ve binalara cadde ve sokakların görüntüsünü bozacak şeyler asmak veya 

çivi, çengel gibi şeylerle bulunduğu faaliyetle ilgili ürün asarak teşhirde bulunmak dükkan önlerine ve 

kaldırımlara halı, yolluk ve benzeri malzeme sermek yasaktır. 

 

MADDE 30- Belediye  Zabıta  Memurlarının  görevlerini  yaptıkları  sırada, kimlik bilgileri 

hakkında bilgi vermekten kaçınmak ve  asılsız  bildirimde  bulunmak,  görevlerini engelleyecek 

biçimde  zorluk çıkarmak, kamuoyu oluşturmak, kalabalık  yapmak  suretiyle görevlerine 

müdahalede bulunmak yasaktır. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Temizlik İle ilgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 31- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, 

yaş deri ve benzerleri gibi şeyleri sermek, kurutmak veya açıkta taşımak ayrıca; Çevreyi rahatsız edecek 

biçimde tiksindirici görüntü yaratacak veya fena koku neşredecek eşya sermek veya kurutmak yasaktır. 

 

MADDE 32- Yollardaki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak, 

Belediyeden izin almadan kanalizasyon ve kanal temizliği için baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı 

gibi değişiklikler yapmak yasaktır. 

 



MADDE 33- Kapılardan, pencerelerden, teras ve balkonlardan halı, kilim vs, kabilinde her türlü 

ev eşyası silkelemek yasaktır. Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler 

yıkamak, halı, kilim vb. silkelemek yasaktır. 

 

MADDE 34- Binaların sokağa bakan dış duvarlarını, caddeleri, sokakları ve tretuvarları v.b. 

yerleri; tebeşir, yağlı boya, katran ve benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek yasaktır. 

 

MADDE 35- Yollara paspas ve benzeri şeyler koymak yasaktır. 

 

MADDE 36- Cadde, sokak ve meydanlara pis su akıtmak, lağım olmayan yerlerde septik çukuru 

yapmamak ve pis suları açıkta akıtmak yasaktır. 

 

MADDE 37- Cadde, Sokak ve kaldırım üzerlerinde motorlu veya motorsuz araç yıkamak, anlık 

bozulmuş aracın tamiratını bir saati geçen sürede yapmak yasaktır. 

 

MADDE 38- Belediye tarafından koyulan, çöp konteynırları, çöp kutuları, kül tankları ve geri 

kazanım sepetlerinin, belirlenmiş yerlerinden gerekli izin alınmadan değiştirilmesi yasaktır. 

 

MADDE 39- Çöpleri belediyece belirlenen saatler dışında meydan, bulvar, cadde ve sokağa 

çıkarmak, evlerden ve apartmanlardan sokağa, ışıklığa, havalandırmaya ve yan parsellerin de bulunan 

arsalara vb. yerlere dökmek, bırakmak ve atmak yasaktır. 

 

MADDE 40- Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları 

merdiven boşluklarına bırakmak yasaktır. 

 

MADDE 41- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine 

girmeyen malzeme ve imalat atıklarının ( inşaat atıkları moloz v.b.) kendi işyeri imkanları ile temizlenip 

toplanması ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürülmesi zorunludur. 

 

MADDE 42- Belediyenin çöp konteynırlarına; 

a) Her türlü, taş, tuğla, molozlar Çimento, kireç, kereste, demir gibi inşaat artıkları. 

b) Her türlü imalathane ve fabrika artıkları, 

c) Tamir edilen yolun çamur ve moloz artıkları 

d) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, 

e) Atık pil ve akümülatörler gibi maddeler 

f) Apartman, işyeri ve imalathane gibi yerlerde yakılan kaloriferlerden çıkan cüruf ve atıkları ve 

benzeri çöp kapsamına girmeyen maddeleri atmak yasaktır.  

 

MADDE 43- Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik, 

her türlü sanayi ve çirkef sularının akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirleri almak zorunludur. 

 

MADDE 44- Dükkan ve binaların sokak üzerindeki cephelerinde ve önlerindeki kaldırımlarda 

temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır. 

 

MADDE 45- Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan çamurlu ve kirli suları 

yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak yasaktır.(Zorunlu hallerde boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına 

hortum vasıtasıyla akıtılabilir.) 

 

MADDE 46- Belediyemiz sınır alanları içerisinde, Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlarda 

belirlenen yakıtların dışında, çevre kirliliğine sebebiyet verecek her türlü katı, sıvı ve izin verilmeyen 

maddelerin yakılmasına ve bu maddelerin yakıt olarak kullanılması yasaktır. Su ısıtma amaçlı olarak 

Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararların uygulanması zorunludur. 

 



MADDE 47- Dükkan, mağaza, meskenlerden, imalathane ve benzeri binalarda etrafa, gelip 

geçenlerin sıhhatine zarar verecek şekilde duman, toz, kurum, koku çıkartmak yasaktır. 

 

MADDE 48- Foseptik atıklarının taşıyıcılar tarafından Belediyece gösterilen yer dışında başka 

bir yere dökülmesi ve çıkarılan pisliği sokakları kirletecek şekilde nakletmek yasaktır. Fosseptik atık 

taşıyıcılarının Belediyeden işletme belgesi alması mecburidir. 

 

MADDE 49- Belediye sınır alan içerisinde cadde, sokak, meydan, boş arsalara,  dere v.b yerlerin 

kenarlarına ve içerisine enkaz, katı, sıvı, çöp vb. atıkların atılması yasaktır. 

 

MADDE 50- Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara park, bahçe ve rast gele yerlere abdest 

bozmak, tükürmek, sümkürmek, sigara izmariti, kuru yemiş kabuğu vb. çöp atmak yasaktır. 

 

 MADDE 51- Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde 

bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu ve benzeri eşyalar çıkartmak yasaktır. 

 

 MADDE 52-  Doğalgaz ile ısıtılan veya ısıtıcı cihazlarla ısıtılan apartman, otel, İşhanı, tiyatro, 

sinema gibi yerlerin ısı dereceleri hava şartlarına göre (+15) dereceden aşağı düşürülemez. Yukarıda 

bahsi geçen yerlerde kontrol için termometre bulundurulması mecburidir. Kaloriferler MÇK kararlarına 

göre hava kalitesinin bozuk olduğu zamanlarda dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz (+15) derecenin 

üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılması yasaktır. 

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Evcil, Sokak Ve Ahır Hayvanları İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 53- Adnan Menderes, Akçapınar, Akdere, Akhan, Akköy, Atatürk, Aziziye (Akköy), 

Belenardıç, Cankurtaran, Çerkez, Çeşmebaşı, Develi, Eldenizli, Eymir, Goncalı, Gölemezli, Gözler, 

Güzelköy, Güzelpınar, Haytabey, Irlıganlı, Kale, Karakova, Karakurt, Karataş, Kavakbaşı, Kocadere, 

Korucuk, Kurtluca, Küçükdere, Mahmut Sönmez, Oğuz, Pınarkent, Sami Türel, Tekke, Uzunpınar, 

Yeniköy ve Yukarışamlı mahalleleri hariç olmak üzere belediye sınırları içerisinde büyükbaş ve 

küçükbaş hayvanlar ile her türlü kümes ve kanatlı hayvan beslenmesi yasaktır. 

 

MADDE 54-  Kedi, Köpek, süs kuşları vb. evcil hayvanların sağlık kontrolleri ve koruyucu 

aşıları yapılmak zorundadır. Cadde, sokak, meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde 

markasız, ağızlıksız ve tasması sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek yasaktır. Tasma kayış 

veya zincirin köpeğin gelip geçenlerin ulaşamayacağı biçimde kısa olması zorunludur. 

 

MADDE 55- Umumun yiyip içilmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine ve 

eğlenilmesine mahsus yerlerde kedi ve köpek gibi hayvanların bulundurulması yasaktır. Hayvan 

sahiplerinin gezdirdikleri her tür hayvanların yapmış oldukları dışkıyı temizlemeleri zorunludur. 

 

MADDE 56- Cadde, sokak, meydan ve boş arsalara hayvan bağlamak, Kümes, ahır, ağıl ve evcil 

hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe ve benzeri yerlerde otlatmak yasaktır.  

 

MADDE 57- 53.maddede geçen mahalleler hariç Belediyeden izin almadan, yollardan hayvan 

sürüsü geçirmek yasaktır. 

 

MADDE 58-(1) Belediyece belirlenen günlerde açılan hayvan pazarları dışında hayvan alım ve 

satımı yapmak yasaktır. 

(2)Belediyeden izin almadan hayvan sağlık belgesi ( Menşe Şahadetnamesi) ve hayvan sağlık 

raporunu ibraz etmeden, hayvanları şehre getirmek veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere 

götürmek yasaktır. 



 (3) Kurban bayramlarında, Belediyece belirlenen yerler dışında hayvan alım satım ve kesimi 

yasaktır. 

 

 MADDE 59- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kurumlara 

bildirmemek, hayvan leşlerini gelişi güzel yerlere atmak ve gömmek yasaktır. 

 

MADDE 60- Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde gerek mesken, gerekse meskun 

mahallere en az 3km. kadar yakın mesafelerde arı kovanı bulundurmak 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. 

 

MADDE 61- Binalar, apartmanlar ve müstakil evlerin balkon ya da bahçelerinde veteriner raporu 

alınmamış süs hayvanı ve evcil hayvan bulundurmak ve beslemek yasaktır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yapı İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 62- Yapıların, tamir, onarım ve yıkımları esnasında etraflarına güvenlik önlemleri 

almakla birlikte, toz çıkmaması açısından sulama yapılması zorunludur. Ayrıca gerekli önlemlerin 

alınmaması nedeniyle moloz, sıva, boya vb. malzemelerin caddeye, sokağa, kaldırıma vb. yerlere 

düşürülmesi ve atılması yasaktır. Yapıların inşaat aşamasında 2m. tahta perde, sıva yapımı aşmasında 

inşaat boyu kadar file perde çekmeleri zorunludur. 

 

MADDE 63- Yapıların tamir, onarım ve yıkım yapılacak yerlerde, kurulacak iskelelerin, 

çevrilecek tahta perdelerin sıva esnasında çekilecek file perdelerin ve vücuda getirilecek her türlü yapı 

tertibatının gelip geçenlere, yollara ve yollardaki ağaçlara, yer altındaki ve havadaki nakil hatlarına en 

ufak bir zarar vermeyecek ve etrafı kirletmeyecek biçimde sağlam ve düzenli olmaları ve bunların 

varlığına, gerek gösteren iş biter bitmez ortadan kaldırmaları zorunludur. 

 

MADDE 64- Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere veya yollara zarar verecek bir 

çöküntü, yıkıntı, çukur oluşması halinde veya bunların oluşacağını gösteren belirtilerin oluşması halinde, 

yapmış olduğu işlemleri derhal durdurmaya ve gerekli kamu kuruluşlarına derhal haber vermeye ve bu 

iş bitinceye kadar yolda ikaz edecek bir işaret bulundurmaya, yoldan geçenleri ikaz etmeye yapı sahipleri 

veya içinde oturanlar zorunludur. 

 

MADDE 65- Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar 

verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi atıkları, hurda gibi çirkin 

görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması yasaktır. 

 

MADDE 66- Kent estetiğini bozucu nitelikte eski, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız kaldığı 

tespit edilen, her türlü binaların olumsuzluğunu giderebilmesi için verilen süre içerisinde gerekli tamir, 

bakımı ve onarımı yapmak zorunludur. Yapılmadığı takdirde varsa yönetici, yoksa kat malikleri 

hakkında işlem yapılır. 

 

MADDE 67- (1)Yollarda, meydanlarda belediyenin izni olmadan, ne maksatla olursa olsun yeri 

izinsiz kazmak yasaktır. Belediyeden izinli kazı yapıldığı hallerde, bu gibi işler yolların en tenha olduğu 

zamanlarda yapılacak, bitirilmesi mümkün olmayan hallerde, gerekli güvenlik işaretleri konulacak, 

geceleri de ışık vb işaretle belirtilecektir. 

 (2) Belediye tarafından yapılan ve düzenlenen tretuvarların v.b. aslına aykırı düzenlenmesi ve 

değiştirilmesi yasaktır. 

 

MADDE 68- Belediyeden izin almadan gece vakti inşaat faaliyetinde bulunmak yasaktır. 

 



MADDE 69- Her binanın kanalizasyon bağlantısının yapılması zorunludur. Ana kanalizasyon 

sisteminin olmadığı veya bağlantıda kod düşüklüğünden dolayı kanala bağlantısı yapılamayan binalarda, 

lağım çukuru (fosseptik) bulunacaktır. Fosseptik çukurunun çevreye koku ve sızıntı yapmaması 

konusunda her türlü önlemin alınması zorunludur. 

 

MADDE 70- İşyerlerinin sokak cephesine konulan tente ve siperleri, Belediyece belirlenen şekle 

uygun olarak ve Belediyeden izin alınarak yapılır. Bu şekle uygun olsa bile eski, kirli ve yırtık tente ve 

siper kullanmak yasaktır. 

 

MADDE 71- (1) Dükkânlara sanayi müesseselerin ve serbest meslek erbabının çalıştıkları 

yerlerin ön cephelerine ve görünür yerlerine sahiplerinin ad ve soyadları ile müesseselerinin veya ilgili 

şahısların işini gösterir Türkçe bir levha asmak mecburidir. 

(2) Tanıtıcı levhaların Belediye Meclisince kabul edilen İlan Reklâm ve Tanıtım Yönetmeliğinde 

belirtilen esaslara göre yapılması mecburidir. 

 

MADDE 72- (1) İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında yol veya yaya kaldırımları bozmaları 

yasaktır. 

 (2)İnşaat sahiplerinin bozdukları yol ve kaldırımları derhal tamir etmeleri zorunludur. Tamir 

etmedikleri takdirde; Belediyece tamiri yapılarak masrafın % 20 fazlası ile tahsil edilmesi. 

 

MADDE 73- Meydan Cadde ve Sokaklardan her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında 

lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi 

belirtmemek yasaktır.  

 

MADDE 74- Belediyeden izin almadan Lağım, su borusu vesaire geçirmek maksadı ile yolları 

tahrip etmek, Asfalt ve beton yolların vasfını bozmak yasaktır. 

 

MADDE 75- Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde Belediyeden hafriyat izin belgesi 

almadan hafriyat yapmak yasaktır. 

 

 MADDE 76- Yanmış veya herhangi bir sebeple yıkılmış olan binaların sahipleri, enkazları 

verilen süre içerisinde kaldırmaya, binanın tehlike arz eden kısımlarını tamir etmeye ve binanın etrafında 

gerekli önlemleri almaya mecburdur. 

  

 MADDE 77- Toprak, kum, mıcır, hazır beton v.b, kömür tozu ve talaş gibi maddeler taşıyan 

kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa 

savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek yasaktır. 

  

 MADDE 78- Her türlü binalarda üst kat dairelerden, yan dairelerden, bitişik binalardan herhangi 

bir şekilde alt kata, yan kata, yan binaya su, baca vb. sızıntıya meydan vermek yasaktır.   

  

 MADDE 79- İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50x70 cm. ebadında küçük levha 

asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın 

fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini ve belediyeden almış olduğu işgaliye süresini göstermek üzere bu 

levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak yasaktır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

 MADDE 80- Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacaların her yıl temizlenmesi ve yangına karşı 

gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. 

 

 MADDE 81- Şehir içinde kağıt, ot, çöp vb gibi şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak 

yasaktır. 



 

 MADDE 82- Binaların yangından Korunma Yönetmeliği ve İtfaiye Daire Başkanlığının 

belirlediği şartlar çerçevesinde Belediye sınır alanları içerisinde iş hanları, pasajlar, ve İş yerlerinde 

çıkabilecek yangınları önlemek ve söndürmek için yeterli sayı ve nitelikte yangın söndürme cihazlarının, 

muayeneleri yapılmış, kullanıma hazır halde bulundurulması zorunludur. 

 

 MADDE 83- Yangın muslukları bulunan yerlerde yangın musluklarına zarar vermek üstlerini 

kapatmak, bu musluklardan ve Belediye araçlarının su aldığı depolardan su almaya engelleyecek hal ve 

hareketlerde bulunmak, bu musluklardan amacı dışında su almak yasaktır. 

 

 MADDE 84- 53.maddede belirtilen mahalleler hariç kâğıt ve bez parçaları ile ot, saman, talaş ve 

tahta parçaları, çalı vb gibi kolayca parlayan ve tutuşan şeyleri, çatılarda bodrum katlarda ve buna benzer 

tehlikeli yerlerde bulundurmak yasaktır. 

  

  MADDE 85- Belediyece belirlenen alanlar dışında likit petrol gazı tüplerinin depo edilmesi ve 

dolu nakil araçlarının gece sokak ve caddelere bırakılması yasaktır.  

 

 MADDE 86- Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Fabrika, fırın, Han, Hamam, Pansiyon, Otel, 

işhanı ve apartmanlardaki bacalara siklon veya sulu filtre takılacak, bunlar devamlı surette çalışır 

durumda olacak ve bacalar çevre binalardan 2 metre yükseklikte olacaktır. 

 

MADDE 87- Kalorifer ile ısınması yapılan resmi kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, vb. 

tüm yerlerde Kalorifer Ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştırmak ve kalorifer yaktırmak yasaktır. 

 

MADDE 88- Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal 

maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla 

madde bulundurmaları. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar 

 

MADDE 89- Çalışanların kişisel temizliği ile kep, bone, eldiven, iş gömleği vb. olmaması veya 

yetersiz olması yasaktır. 

 

MADDE 90- Her türlü gıda maddesi imal, istihsal veya depo edilen ve satılan müessese veya 

dükkanlar, halkın yıkanıp temizlenmesi ve eğlenmesi ile ilgili yerlerde çalışanlardan sıhhi muayene 

cüzdanını hamil olmayan veya sağlık muayenesi tekrar edilmemiş olan müstahdem ve işçi kullanmak 

yasaktır. (Sağlık muayeneleri üç ayda bir tekrarlanacaktır.) Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 

işveren ile birlikte cezalandırılır. 

 

MADDE 91- İşyerleri ve imalathaneleri mutfaklarının umumi durumunun pis olması, 

işyerlerinde ve imalathanelerde sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması, İşyerlerinde ve imalathanelerde 

kullanılan, her türlü malzemenin (gazete kâğıdı kullanılması, pasa bezi, ekmek tahtası, yatak ranzaları, 

bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, masa, sandalye, yatak ve yatak takımlarının yırtık, 

kirli, kırık vb.)  sağlık koşullarına uygun olmaması yasaktır. 

MADDE 92- Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının 

gerekli hijyenik şartları taşımaması yasaktır.  

MADDE 93- Konutlarda ve işyerlerinde ihtiyaç kadar standartlara uygun olan, ağzı kapalı çöp 

bidonlarının bulunması mecburidir. 

MADDE 94- Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, 

imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması yasaktır. 



MADDE 95- Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin 

depolanması yasaktır. 

 MADDE 96- Mezbaha veya et kombinası dışında canlı hayvan kesimi yapılması yasaktır.  

 

MADDE 97- Özelliğini yitirmiş (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş) gıda maddelerinin satılması 

yasaktır. (Cezai işleme konu gıda maddesi imha edilir.) 

MADDE 98- Masaj salonları, güzellik salonları, berber ve kuaförlerin kullandıkları aletleri steril 

hale getirmek için gerekli sıvı veya steril cihazlarını bulundurmaması, hijyene uyulmaması, işyeri 

önünde havlu vb. kurutulması, seyyar olarak berberlik yapılması yasaktır. 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

İşyerleri Hakkındaki Kurallar 

Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinin uyması gerekli kurallar 
 

MADDE 99-  Pamukkale Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan her türlü işyeri 

için Pamukkale Belediyesi’nden ruhsat almadan faaliyet göstermek. 
 

MADDE 100- Açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusuna aykırı faaliyette 

bulunmak, aynı işyerinde ruhsatlandırmadan farklı iki işi bir arada yapmak ve açma ve çalışma ruhsatını 

herkes tarafından görülebilecek bir yere asmamak. 
 

MADDE 101- İşyerinin fiziki durumunu ve şartlarını işyeri açıldıktan sonra değiştirmek. 
 

MADDE 102- İşyerinin amacına uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatmasının yeterli 

olmaması. 
 

MADDE 103- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli 

tedbirler alınmaması ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantının 

bulunmaması. 
 

MADDE 104- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin 

hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik 

gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi 

önleyici nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve 

benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabakların cam veya porselen 

kaşık, çatal ve bıçakların paslanmaz çelikten olmaması. 
 

MADDE 105- İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, 

yangın söndürme cihazı bulundurmamak, 

 

MADDE 106- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri ve gıda ile ilgili 

işyerlerinde şehir şebekesine bağlı su bulundurmamak.  

 

MADDE 107- İşyerlerinin camlarına, giriş çıkışlarına fiyat belirtir ibare yazarak asmak yasaktır. 

 

MADDE 108- Canlı müzik izin belgesi olmadan canlı müzik yapmak yasaktır. 
 

MADDE 109- Canlı müzik izni olan yerlerde dışarıya Elektronik ses yükselticili cihaz 

kullanarak veya natürel olarak canlı müzik yapılması, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta 

belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde faaliyette bulunmak 

yasaktır. 
 



MADDE 110- Umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde çalışan personellerin gerekli sağlık 

raporunun olmaması. 
 

MADDE 111- Belediyece belirlenen açma ve kapama saatlerine riayet etmemek. 
 

MADDE 112- Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. noksan gramajlı olarak 

imal etmek ve satmak, (noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına 

teslim edilir.) 
 

MADDE 113- Umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ile Sıhhi ve Gayrisıhhi işletme ruhsatına 

tabi bütün işyerleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan sınıflarına ve 

özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır.        
   

MADDE 114- Satışta kullanılan ölçü ve tartı aletlerini, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, 

damgalattırmamak. 
 

MADDE 115- Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak 

veya mesul müdür belgesi almamak. 
 

MADDE 116- Açıkta ekmek ve unlu mamuller taşımak, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek 

bulundurmak veya satmak, 
 

MADDE 117- İşyerinde çalışanların fiziki temizliklerine özen göstermemeleri, işkollarına göre 

belirlenmiş iş elbiselerini giymemeleri ve temiz tutmamaları. 

MADDE 118-  Her türlü faaliyet alanında bulunan esnafın bağlı olduğu odalardan fiyat tarife 

listesi alması zorunlu olup almış olduğu fiyat tarifesine uymaması yasaktır. 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

İlan reklâm ile ilgili kurallar 
 

MADDE 119- Pamukkale Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan her hangi bir yere, 

belediyenin bu yerlerin kullanımına yönelik almış olduğu karar hükümlerine aykırı olarak reklâm tanıtım 

unsuru koymak.  

 

MADDE 120- Pamukkale Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, belediyenin 

ilgili biriminin izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stand ve benzeri 

şeyler kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, reklam faaliyetinde bulunmak.  

 

MADDE 121- Kamu veya özel hukuk kişilerine ait binalara, duvarlara ve buna benzer yerlere 

(dışarıdan görünmeyen iç mekânlar hariç), bina sahiplerinden izin alınsa bile belediyenin ilgili 

biriminden uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklam amaçlı afiş, pano, ilan gibi uygulama 

yapmak.  

 

MADDE 122- Pamukkale belediyesinin ilan, reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin aldığı 

kararlara uymamak. 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Yaptırımlar 

Uygulanacak yaptırımlar 
 

MADDE 123- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen fiiller yasak kapsamında olup, kurallara aykırı 

hareket edenler hakkında 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanunun 

1 nci maddesine göre işlem yapılır.  



(2) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet 

Kanununun 6. ncı maddesi hükümleri saklıdır. 
 

 MADDE 124- (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup 

uyulmadığının denetimini belediye zabıtası yapar. 

(2) Bu yönetmelikte belirtilen her bir fiil için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.  

(3) Belediye encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya cezalarına rağmen, emre aykırı 

davranışın aynı fiilden dolayı bir yıl içerisinde üç defa tekrar etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 

1.inci maddesine göre “ yasaklanan faaliyetin menine karar verilir ” amir hükmünden hareketle; 

yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve 

aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından; belediye encümeni kararıyla süresi yedi 

günü geçmemek üzere işyeri kapatma ( ticaret ve sanattan men cezası verilir. Bir yıl içerisinde iki 

defa işyeri kapatma cezası alan işyerinin üçüncü de açma ve çalışma ruhsatı belediye encümeni 

kararıyla iptal edilir.  

(4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; “ yetkili 

idarelerden usulüne uygun olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, işyeri açılamaz ve 

çalıştırılamaz ” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda işyeri açıldığının tespiti halinde, Belediye 

Encümenince işyerine kapatma cezası verilir.  

(5) Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerin, bir kısmını veya tamamını belediyeden 

izin almadan başkalarına kiralayan, devreden ve amacı dışında kullananlara; 1608 sayılı Kanun’un, 5728 

sayılı Kanun’la değişik 1.inci maddesine göre, belediye encümeni kararıyla idarî para cezası uygulanır 

ve söz konusu tahsis hakkı iptal edilir.  

(6) Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 

sayılı Kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la 

değişik 1 inci maddesine göre belediye encümeni kararı ile idarî para cezası verilir. 

 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 

Yükümlülük  

MADDE 125- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları 

içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine 

ve duyurularına uymakla yükümlüdür. 
 

Hüküm Bulunmayan Haller 
 

MADDE 126- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır. 
 

Yürürlük 
 MADDE 127-  İş Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve www.pamukkale.bel.tr  Internet 

adresinde yayınlandığı tarihi takip eden ilk iş günü yürürlüğe girer 
 

Yürütme 
MADDE 128- Bu yönetmelik hükümlerini Pamukkale Belediye Başkanı yürütür.  

http://www.pamukkale.bel.tr/

