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 T.C. 

KÜTAHYA BELEDİYESİ 

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
 

    Yürürlük Tarihi ve Sayı: 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararı. 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç 

 

  Madde 1- Beldenin ve belde halkının sağlık, huzur ve refahını temin ile şehrin düzen ve  

intizamını sağlama, belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar içerisinde 

yerine getirilmesi ve beldeyi ve belde halkını zarardan korumak ile, hilafında hareketleri görülenlere 

yaptırım uygulamak suretiyle, bu hareketlerinden caydırmaktır. 

 

 Kapsam    

 

 Madde 2- Bu yönetmelik, Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerle 

hakkında hüküm bulunmayan, ancak; halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğunu olumsuz etkileyecek 

Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde vuku bulan  davranışları ve belediye sınırları içerisinde bulunan 

tüm hukuk kişileri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

 

Dayanak 

 

Madde 3- Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1608 Sayılı Umuru Belediyeye 

Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini 

Muadil Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara istinaden hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen; 

Belediye      : Kütahya Belediyesini 

Belediye Başkanı       : Kütahya Belediye Başkanını 

Belediye Meclisi       : Kütahya Belediye Meclisini 

Belediye Encümeni    : Kütahya Belediye Encümenini 

Belediye Zabıtası     : Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta 

Memurları ve destek personelini, 

Zabıta Müdürlüğü      : Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ifade eder. 

  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Emir ve Yasaklar 

 

Toplum Düzeni, Huzur ve Rahatı İle İlgili Emir ve Yasaklar 
 

Madde 5- Toplum düzeni, huzur ve rahatı ile ilgili emir ve yasaklar; 

   1- Halkın huzur ve rahatını veya şehir düzenini bozacak her türlü fiil ve hareketlerde  

 bulunmak. 

   2- Zabıta Memurlarının ve yetkili görevlilerin görev ve yetkileri ile ilgili uyarılarını dikkate 

almamak, görev yapmalarında zorluk çıkarmak, denetimle ilgili istenilen belgeleri ibraz etmemek. 
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   3- Belediyeye ait her türlü eşyayı (trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambalarını, trafik işaret ve 

sokak levhalarını, su ve kanalizasyon borularını, belediye ses yayın cihazlarını, otobüs durak ve 

tabelalarını, çöp kutuları vb. kamu mallarını yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür ve refüj taşlarını, 

tabela, sinyalizasyon ve aydınlatma malzemelerini, park ve bahçelerdeki çimenleri ve çiçekleri, ağaçları  

her türlü eşya, oyuncak vb. Malzemeleri)tahrip etmek, izinsiz yerini değiştirmek,  kırmak, bozmak, yazı 

yazmak, sıcak asfalta girerek vasfını bozmak, su bağlantısı için izinsiz kazı yapmak, ağaçlara ip, köpek 

vs. bağlayarak zarar vermek veya her ne şekilde olursa olsun Belediyeye ait eşya veya mülke  zarar 

vermek (Yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir.) (Trafik kazalarında veya kasıtsız olaylarla 

verilen hasarlarda para cezası uygulanmayıp, hasar bedelinin tahsiline karar verilebilir.) 

   4- Umuma ait çeşmeleri bahçe sulamak ve benzeri gibi bu özel tasarrufta kullanmak, 

   5- Belediye hizmetlerinin kullanımına veya yürütülmesine engel olmak, 

   6- Umuma ait Park-Bahçe, Yol, Refüj ve duraklarda yemek yemek,yatmak, 

   7- İşyeri, kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görünen yerlere tente, hasır, çuval, bez vs. gibi 

olan şeyleri asarak, yıkanan halıları umuma ait yerlere veya diğer kurumların bahçe duvarlarına asarak 

veya  yapı ruhsatı gerektirmese dahi garaj, kümes vb. Yaparak veya  her ne şekilde olursa olsun  görüntü 

kirliliğine neden olmak, 

   8- Yolları, meydanları ve sokakları  izin almadan kapatmak, 

   9- Belediyeye bağlı birimlerin çalışmasını engellemek, hizmet binalarında yüksek sesle bağırmak 

veya diğer şekillerde personelin motivasyonunu ve  iş verimini olumsuz etkilemek. 

  10- Seyyar simit, poğaça, börek satıcılarının; önlük giymemesi el ve genel ve kişisel temizliklerine 

dikkat etmemesi, seyyar arabalarını temiz bulundurmaması, arabalarının belirlenen kriterlere uygun 

olmaması, sağlık karnelerini yanlarında bulundurmamaları, 

   11- Belediye iznine tabi ve sezonluk olan kavun, karpuz sergilerinde satışına müsaade edilen 

kavun karpuz haricinde her ne surette olursa olsun sebze ve meyve satmak, çadır bezi ve benzeri bezle  

şehrin güzelliğini bozacak şekilde örterek etrafını kapatmak, sezon sonunda kaldırmamak. (Süre 

bitiminde kaldırılmayan sergi Belediye tarafından kaldırılıp yapılan masraf sergi sahibinden tahsil edilir.) 

   12- Bahçelerden sokağa sarkan ağaç dallarını 2,5 metreden aşağı sarkmasına  meydan vermek,                        

   13- Cadde, sokak ve yaya yollarını ıslatarak kışın donması suretiyle tehlike oluşturmak. 

   14- Kütahya Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine aykırı veya izinsiz tabela, totem 

levha, afiş asmak, 

   15- Cadde ve Sokaklarda motorlu ve motorsuz araç park ederek veya her ne suretle olursa olsun, 

Belediye çalışmalarını engel olmak, aksatmak, 

   16- Belediyece tayin edilen ve hayvan pazarı kurulan gün ve yerler dışındaki zaman ve yerlerde 

hayvan   satmak. 

   17- Belediye ile yapılan protokol, sözleşme gibi akitlere uymamak.(Ayrıca yapılan sözleşmenin 

fesh edilmesi ilgili birimlerce değerlendirilir.) 

   18- Cadde,sokak, meydan ve toplu taşıma araçlarında izinsiz çalgıcılık yapmak, 

  19- Kurban bayramları öncesi kurulan kurbanlık hayvan satış yerlerinde kurban olma vasıflarını 

 taşımayan hayvan satışa arz etmek. 

  20- Hayvan Pazarında satılan  hayvanların pasaportlarını veya nakil belgeleri  istendiğinde  

 ilgili memura ibraz etmemek ve satıştan dolayı Belediyece alınması gereken ücret veya harçları 

 ödememek, 

  21- Binaların yağmur suyu oluklarını gereği gibi yaptırmayıp, vatandaşların ıslanmasına veya 

 zarar görmesine sebep olmak, 

  Yasaktır. 

 

İşyerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

       Madde 6- İşyerleri ile ilgili emir ve yasaklar; 

       1- Belediye Encümenince belirlenen saatler dışında çalışmak, kapatma saatlerine riayet etmemek    

(Umama Açık İşyerlerinde Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu uygulanır.) 

     2- İşyerlerini ikametgah ve yatmak gibi maksatlarla kullanmak, 
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   3- Açıkta alkollü içecek satış izni olmayan işyerlerinde alkollü içki içmek, içilmesine meydan 

vermek, 

   4- Genel temizliğe riayet etmemek (Kullanılan her türlü malzemenin kirli ve sağlık koşullarına 

uygun olmaması, pasa bezi, ekmek tahtası, ekmek ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, 

peştamal, yatak ve yatak takımlarının vb. kirli, kırık ve uygunsuz olması Gıda maddelerinin 

ambalajlanmasında gazete kâğıdı vb. gibi temiz olmayan ve kullanılmış ambalaj malzemesi 

kullanmak,çalışanın kişisel temizliğinin, iş gömleğinin kep, bone, eldiven, iş gömleği vb. olmaması veya 

yetersiz olması.) 

   5- Kurban etlerinin  kasap, şarküteri ve et ürünleri satış yerleri  dışındaki işyerinde  kıyma 

çekilmesi, sucuk imalathanesi dışındaki işyerlerinde (kasap, şarküteri dahi olsa) muvakkaten  sucuk imal 

etmek, doldurmak, işyerlerinin muvakkaten ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında faaliyette 

bulunmaları (sürekli yapılması veya tekrarı durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik hükümlerince değerlendirilir.) 

   6- Ekmek fabrikaları ve fırınların her ne sebeple olursa olsun işi yavaşlatması veya durdurması 

suretiyle normal kapasitelerinden az ekmek çekerek şehirde ekmek buhranı meydana getirmek, Bayram 

ve genel tatil günlerinde Belediyece tespit ve ilan edilen nöbetçi fırınların tam kapasite  ile çalışmayıp 

şehrin ekmek ihtiyacını karşılamamak, ekmek buhranına    sebebiyet vermek. 

   7- Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş malların eksik gramajda satmak. 

   8- Gıda ile ilgili işyerlerinde çalışanların sağlık raporlarının olmaması, vizelerinin geçmiş olması 

   9- Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, hazırlama ve ambalajlanmasında 

kullanılan her türlü alet, edevat, vasıta ve tesisatın besin  maddelerinin evsafını bozacak, kirlenmesine 

sebep olacak vasıfta olması. 

  10- İşyerlerinin diğer işyerleri ile veya ikametgahlarla bağlantısı  bulunmak, 

   11- Her türlü işyerlerinde yangın çıkmasına mani tedbirleri almamak, bakımı yapılmış, 

kullanılabilir yangın söndürme cihazı bulundurmamak, 

   12- İşyerlerinde her türlü Ölçü ve Tartı aletlerini temiz tutmamak, müddeti  içerisinde 

damgalatmadan kullanmak, eksik tartan ölçü ve tartı aletleri kullanmak 

   13- İşyerlerinde halkın üstünü yırtacak, boyayacak ve leke yapacak şekilde boyası kurumamış, 

kırık, yırtık, malzeme, masa, sandalye ve kanepe kullanmak. 

   14- İşyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına 

uygunsuz çalışılması. 

  Yasaktır. 

 

Sağlık İle İlgili Emir ve Yasaklar 

    

Madde 7- Sağlık ile ilgili emir ve yasaklar; 

   1- Çatılardan sarkan ve düştüğünde cana ve mala  zarar vermesi muhtemel buzları kendi 

 imkanları ile kaldırmamak (İlgilinin mahsuru gidermemesi durumunda, Belediyenin ilgili birimlerince 

 gereği yapılıp, yapılan masraf %20 fazlası ile ilgiliden tahsil edilir.) 

   2- Küçük veya büyükbaş, ağıl, ahır, kümes hayvanların şehir içinde beslemek, otlatmak 

   3- Şehir içerisinde arı besiciliği yapmak 

   4- Tüm işyerleri ve konutların sinek, haşere, fare vb zararlı hayvanların üremesi ve zararları 

 konusunda gerekli önlemleri almaması. 

   5- Kaloriferli bina, işyeri ve işhanı sahipleri ya da yöneticileri kaloriferlerini Belediyece 

 tespit edilen şartların dışında ve yakma tekniğine uygun olarak yaktırmaması.  

   6- Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin 

 imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta teşhir ve  satışını yapmak. Saklama koşullarına uymamak. 

 Kullanım süresi geçmiş gıda maddesini satışa arz etmek (Ayrıca bu  gıda maddelerine el konulup, 

 Sağlık İşleri Müdürlüğünün tüketilmesinde sakınca gördükleri imha edilir.)  

   7- Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının gerekli 

 hijyenik şartları taşımaması. 

   8- İzinsiz, Belediyeye kaydı olmayan kedi, köpek vs. beslemek, kayıtlı olsa dahi köpekleri 

 cadde ve sokaklarda başkalarını tedirgin edecek şekilde dolaştırmak ve idrar veya dışkıları ile kirliliğe 
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 neden olmak, başı boş olarak park, bahçe, sokak ve meydanlara bırakmak, aşılarını ve tedavilerini 

 yaptırmamak veya tamamlamamak, 

   9- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları   Belediye Başkanlığı 

 Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bildirmemek, 

  Yasaktır. 

   

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar 

    

  Madde 8- Temizlik ile ilgili emir ve yasaklar; 

   1. Kabahatler kanunu kapsamı dışındaki fiillerle, çevreyi kirletmek. 

  Mesken ve işyerleri temizlenirken, kirli suları yaya  kaldırımına ve yola taşırmak suretiyle çevreyi   kirletmek,  

         Yaya yolu, yol, köprü, mezarlık duvarları, üst/alt geçit vs. yerlerde yün, halı, kilim v.b.  sermek, 

 paspasları yola atmak,   

             Kötü koku yapacak maddeleri dökmek, sermek,  

  Cadde, sokak, park, meydan, pazar  ve tüm umuma ait alanlarda yerlere tükürmek, 

 sümkürmek,  tuvaletini yapmak,  

  Motorlu taşıtları  hızlı veya dikkatsiz kullanarak halkın üzerine çamur ve kirli su sıçratmak,  

  Umuma ait çeşmelerde, cadde ve sokaklarda  halı, kilim, bulaşık, çamaşır, ev eşyası, motorlu ve 

 motorsuz araç, hayvan yıkamak, 

  Her türlü inşaat ve tamirat artıkları, hafriyat, kum, beton vs. taşıma esnasında yolların 

 kirlenmesine sebep olmak, 

         Belediyece belirlenen çöp toplama saatleri dışında çöp çıkarılarak, görüntü ve çevre  kirliliğine 

 neden olmak, 

   2- Çöp toplama zamanında, Apartman veya bina ilgilisi tarafından bidon, teneke konteynır vs 

 gibi çöp toplama kaplarını temizlik işçisinin alabileceği yerlere çıkartmamak,  

   3- Çöp konteynır ve kaplarına çöp ve süprüntü kavramına girmeyen moloz ve atık eşyası gibi 

 çöp kamyonlarının alamayacağı maddeleri koymak,        

   4- Binalara, Abidelere, yer altı ve yer üstü geçitlerine, otobüs duraklarına, Camilere, türbelere, 

 tekkelere, mezarlıkların duvarlarına, cadde ve sokaklara, kamuya ait alanlara her türlü boya veya 

 benzeri malzeme ile  yazı yazmak, resim yapmak, 

   5- Binaların, balkon, kapı ve pencerelerini yıkarken veya balkon, teras ve benzeri   yerlerden 

 halı, kilim v.s. silkelemek suretiyle zarar vermek, 

   6- Cadde, park ve bahçelerde Belediyemizce yapılan havuzlara girmek, hayvan sokmak, çöp 

 atmak, piknik alanları dışında mangal ve ateş yakarak çevreye rahatsızlık vermek,  

   7- Çöp konteynırlarını veya diğer çöp teneke ve kaplarını, görevlilerce konulmasına izin 

 verilen yer haricine  veya kendi evi veya işyeri önüne koymayıp, komşularına rahatsızlık verecek 

 yerlere  koymak, 

   8- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya zarar verecek atık 

 veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek,  

   9- Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak,  umuma 

 mahsus yerlere atmak veya dökmek, 

   10- Çöp konteynırlarını ve çöp biriktirilen yerleri karıştırmak, etrafını kirletmek, buralardan 

 atık malzemeleri almak, 

   11- Kağıt, cam, plastik, tahta, hurda veya atık malzemeleri bunların toplanması için 

 ruhsatlandırılmış işyerleri dışında evlerde, bahçelerinde veya genel yol üzerlerinde biriktirerek  görüntü 

 ve çevre kirliliğine sebep olmak,  

 Yasaktır. 

 

Pazar Yerleri ve Hal  İle İlgili Emir ve Yasaklar 
        

 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde pazar yeri kurmak Belediye Encümeninin iznine 

tabidir. (5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik Kapsamına giren hallerin tespitinde 



Sayfa 5 / 7 

 

ilgili mevzuat hükümlerince işlem yapılır, 1608 Sayılı Kanun ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

hükümleri uygulanmaz) 

Madde 9- Pazar yerleri ve hal  ile ilgili emir ve yasaklar; 

   1- Pazarın veya toptancı halinin  nizam, intizam ve düzenini bozacak her türlü davranışta 

bulunmak. 

   2- Belediyece izin verilen İşyeri, Pazaryeri ve balıkhane dışında balık satışı yapmak, balıkhane 

dışında seyyar balık satışı yapanlara balık satmak, 

  3- Balık satış yerlerinde veteriner raporu olmayan bayat, ezik, kokuşmuş ve kokuşmaya yüz 

tutmuş balık satmak.(Ayrıca bu  gıda maddelerine el konulup, Sağlık İşleri Müdürlüğünün tüketilmesinde 

sakınca gördükleri imha edilir.)  

   4- Pazarın bitimi olan gün batımından 2 saat sonra Pazar yerini boşaltmayarak temizliğine engel 

olmak, 

   5- Pazar yerlerinde Belediyece kendisine yer tahsis edilen esnafların bu yerlerini Belediyeden 

izinsiz başkasına satmaları, kiraya vermeleri ve devir etmeleri,     

   6- Pazaryerlerinde estetiği bozulmuş, yırtılmış, eski ve çirkin görünümlü veya satılan ürüne 

yanıltıcı etki yapacak  tente ve çadır kullanmak, 

   7- Pazaryerlerinde müstahsillere tahsis edilen yerlerde müstahsil belgesiz satış yapmak, Müstahsil 

malını diğer esnafın yerinde satmak, müstahsil belgesini yanında bulundurmamak, ibraz etmemek, 

   8- Belirlenen saatler dışında pazar içerisine araç ile girmek, araç park ederek tezgah kurulmasını 

engellemek, araç üzerinden satış yapmak. 

   9- Sebze pazarları ve diğer işyerlerinde kültür mantarı dışında mantar satmak. 

   10- Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve atık malzemeyi yok etmek amacı ile ateş yakmak 

 Yasaktır. 
 

İmar, Yapı Kontrol İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

Madde 10- İmar, yapı kontrol ile ilgili emir ve yasaklar; 

   1- İnşaatlara inşaat sahibi ile sorumlu fenni mesulün kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik 

vasfının ruhsat tarihinin gösterildiği levhaları  asmamak,      

   2- Her türlü yıkım, onarım, tadilat ve inşaat çalışması yaparken çevre halkın rahatsız olmaması ve 

çevrenin kirletilmemesi için gerekli  tedbirleri almamak, 

   3- Açılan kuyu, çukur gibi yerleri zamanında kapatmamak, yapılan çalışmaya dair önlem 

almamak, geceleri yeterli işaret levhalarıyla tehlikeyi belirtmemek, üst katlarda yapılan inşaat veya tadilat 

gibi her türlü çalışmalarda  tedbir almamak, 

   4- Yapıların kanalizasyon, atık su bağlantılarını ana hatta yapmayarak veya abonenin kendi 

 yapması gereken arızalarını gidermeyerek dışa vurmasına sebep olmak,  çevre sağlığını tehdit etmek 

 (İlgilinin mahsuru gidermemesi durumunda, Belediyenin ilgili birimlerince gereği yapılıp, yapılan 

 masraf %20 fazlası ile ilgiliden tahsil edilir.) 

 Yasaktır. 

 

Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar 

 

Madde 11- Trafik ile ilgili emir ve yasaklar; 

   1- Belediyece belirlenen giriş çıkış saatleri dışında trafiğe kapalı olan yerlere  izinsiz araç, 

motosiklet veya bisikletle girmek veya buralara park yapmak. 

   2- Belediyeye ait resmi veya personel araçlarına ait otoparklara izinsiz  araç park etmek, bu 

otopark giriş ve çıkışlarına araç  park ederek veya sair şekilde kapatarak araç  giriş çıkışına engel olmak, 

   3- Belediyece belirlenen ücretli otopark yerlerini işgal ederek, araç parkını engellemek,   

Belediyece belirlenen otopark işgal harcını ödememek, 

   4- Şehir merkezine  at arabası ile girmek, 

   5- Özel Halk Otobüsü duraklarına ve depolama alanlarına, Ticari taksiler için tahsis edilmiş 

yerlere, Belediyece özürlü araçları için ayrılan park yerlerine araç park ederek şehir düzenini olumsuz 

etkilemek, 
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   6- İtfaiyeye ait yangın muslukların veya Belediye araçlarının su aldığı depoların kullanımını 

engelleyecek şekilde buralara park etmek, 

  Yasaktır. 

 

Özel Halk Otobüsleri, Umum Servis Araçları, Ticari Taksiler ve Nakliye Araçları Gibi Şehir 

İçi Toplu Taşıma Araçları  Hakkında  Emir ve Yasaklar 

 

Madde 12- Özel halk otobüsleri, umum servis araçları, ticari taksiler ve nakliye araçları gibi şehir 

içi toplu taşıma araçları  hakkında  emir ve yasaklar; 

   1- Toplu taşıma araçlarında bulunması gerekli belgeleri denetime yetkili görevlilere ibraz 

 etmemek, 

   2- Kütahya Belediyesince, mücavir alan sınırları içerisinde ticari olarak yolcu veya yük 

 taşımacılığı yapabileceğine dair izin veya ticari plaka  hakkı verilmemiş olmasına rağmen ticari yolcu 

 veya yük taşıması yapmak, 

   3- Özel Halk Otobüsü işletmecisi veya şoförlerinin, Toplu Taşıma Araçlarından ücretsiz 

 faydalanma hakkına sahip olan, Belediye Zabıtası, Jandarma ve Emniyet mensuplarından  Kurum 

 Personel Kimliği gösterilmesine rağmen ücret talep etmesi  veya  bu personelin  veya  bağlı olduğu 

 kurumun itibarına zarar verecek söz ve davranışlarda bulunması 

   4- Duraklardan kasıtlı olarak veya mazeretsiz yolcu almamak veya inmek isteyen yolcuyu 

 durakta  indirmemek, 

   5- Belediyece belirlenen güzergahlar haricinde taşımacılık yapmak 

   6- Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’ne 

aykırı davranmak, 

   7- Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği’ne 

 aykırı davranmak, 

   8- Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği'ne 

 aykırı davranmak; 

   9- Toplu taşıma araçlarına (El çantaları ve bavul hariç)sandık vb. gibi yolcuları rahatsız  edecek, 

giriş çıkışları güçleştirecek malzemelerle ve  başkalarını rahatsız edecek yağlı kirli, tozlu  elbiselerle 

girmek, her ne şekilde olursa olsun yolculara rahatsızlık vermek 

            Yasaktır.  

                                           

 Mezarlıklar İle İlgili Emir ve Yasaklar 

   Madde 13- Mezarlıklar ile ilgili emir ve yasaklar;  

   1- Mezarlıkta ücret karşılığı Kuran okumak,  

   2- Mezarlıklara zarar vermek, mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs gibi manilere çıkmak, 

 mezarların üstüne çıkmak, çiğnemek ve oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi 

 koparmak, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar 

 haricinde gezinmek, her ne surette olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükunlarını ihlal etmek ve 

 mezarlıklara zarar vermek, ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek  hareketlerde bulunmak. 

    3- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcılarının, yanında velisi bulunmayan  çocukların,  mezarlık 

  içine girmesi, mezarlığa hayvan sokulması, 

   4- Güneş battıktan sonra her ne surette olursa olsun mezarlıklara girmek, defin yapmak. 

   5- Mezarlıklarda izinsiz her türlü tesisat veya  tamirat yapmak ve yaptırmak, 

 Yasaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler  

 

   Madde 14- Bu yönetmelikle yasaklanan fiilleri işleyenlere ceza vermeye Belediye Encümeni 

yetkilidir. 

   Belediye Encümeni İdari Para Cezasının yanı sıra yasaklanan faaliyetin menine de karar 

 verebilir. Yasaklanan faaliyetin menine ilişkin şekil ve süreç Belediye Encümeni kararında belirtilir. 
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   Madde 15- Bu yönetmelikte belirlenerek yasaklanan fiilleri işleyenlere her bir aykırı fiil için, 

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 

Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun ve güncel mevzuat hükümlerince ceza verilir. Bu 

idari para cezaları her yıl,  yeniden değerleme oranları dikkate alınarak hesaplanır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  
 

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 

 

   Madde 16- Bu yönetmelikte hüküm  bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik 

ve mevzuat hükümlerine uyulur. 

 

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

 

   Madde 17- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 04.01.2013 tarih ve 05 sayılı Meclis 

Kararı ile kabul edilen Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

  Yürürlük 

 

   Madde 18- Bu yönetmelik hükümleri Kütahya Belediye Meclisinin kabulüne müteakip Valiliğe 

gönderilmesi ile yürürlüğe girer. 

 

  Yürütme 

 

   Madde 19- Bu yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan V. 

Salih ÖZDEN 

Katip   

Özgür MUSLU 

Katip 

Seda SANCAKTAR 

 

 
 


