T.C.
İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ- KAPSAM-DAYANAK
AMAÇ:
MADDE 1 – Karşıyaka Belediye sınırları içerisinde beldemizin düzenini belde halkının
esenlik, sağlık ve huzurunu korumak, Belde halkının mahalli müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM:
MADDE 2- Bu yönetmelik, Karşıyaka Belediyesi yetki sınırları içerisinde kent halkını, kent
halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve belediyenin
ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları ile herhangi bir müesseseye bağlı
olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.
Bu Yönetmelik, beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzurunu korumak amacıyla
yapıldığından Karşıyaka sınırları içerisinde bulunan herkes her yerde bu Yönetmelikte yazılı
emir ve yasaklara tamamen uymak zorundadır.
HUKUKİ DAYANAK:
MADDE 3- Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) fıkrası ile
51. maddesine ve 5216 sayılı Büyükşehir Beled
iye Kanunu,5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun, 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Kanun,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,7201Sayılı Kanun, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 5199 sayılı
Hayvan Koruma Kanunu 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hk. Kanun, 2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer
mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.
GENEL KURALLAR, EMİR VE YASAKLAR
TİCARİ FAALİYETLERLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
Belediyenin Ruhsatına Tabi İşyerlerinin Uyması Gerekli Maddeler
MADDE 4(1) Tüm işyerleri ve depolar ( 2634 sayılı Turizm Teşvik kanunu kapsamına giren turizm
işletmeleri, Noter, Avukat, Doktor muayenehanesi ve eczaneler ile Mali müşavir ve
Muhasebeciler hariç.) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak ve İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.
( 2) İşyerleri, İşyerleri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında iş
yapamazlar ve İşyerinde ikamet edilmesi yasaktır.
(3) Halen faaliyette bulunan tüm işyerleri; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Vergi Levhası,
Pazar günleri açık kalıyorsa Pazar günü çalışma izni,30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu
işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde ilgili itfaiye raporu ve fiyat tarife
listesi ve benzeri izinlerin, müşterilerin kolayca görüp okuyabileceği bir yere asmaları
zorunludur.
(4) Menü bulundurulması mecburi olan yerlerde (lokanta, kebapçı, pavyon, bar, aile çay
bahçeleri vb. işyerleri) masalarda menü listesi bulundurmak zorundadır.
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(5) Ticari faaliyette bulunan toplu taşıma ve diğer ticari araçlar bağlı oldukları kurum ve
odalardan almış oldukları fiyat liste ve hizmet tarifelerini müşterinin okuyabileceği görünür
bir yere asmak zorundadır.
(6) İşyerlerinde Belediye Encümenince belirlenen açma, kapama saatlerine uymak
zorunludur.
(7) Mülga (Karşıyaka Belediyesi Meclisinin 01/06/2016 tarihli ve 72458193/105 sayılı kararı)
(8) İşyerlerinde bozuk, son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri bulundurmak ve satmak
yasaktır.
(9)Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacaktır,
tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere tuvalet levhası asılmış olacaktır.
(10) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler
alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantılar
bulunacaktır.
(11) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini
sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır. Çıkan yangını söndürmek için yeterli
sayı ve nitelikte yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunlu olup, bozuk, dolum tarihi
geçmiş yangın söndürme cihazı bulundurulamaz.
(12) Gıda maddeleri ile ilgili faaliyet gösteren tüm işyerlerinde sadece şehir şebeke suyu
kullanılması mecburidir. Başka bir amaçla da olsa, artezyen ve kuyu suları kullanılamaz.
(13) Mülga (Karşıyaka Belediyesi Meclisinin 01/04/2015 tarihli ve 72458193/55 sayılı kararı)
Gezici ve Sabit Satıcılar İle İlgili Maddeler:
MADDE 5(1) -Belediyeden izinli olan sabit veya seyyar satıcılar, işlerinin niteliklerine uygun
belediyemizin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır. Satıcıların giydikleri iş elbiseleri ile el
ve yüzleri temiz olacaktır. Satıcıların kullanacağı araçlar ve satış ile ilgili benzeri hususlarda
Belediyenin ayrıca öngöreceği kurallara uyulması zorunludur.
(2) - Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için, Belediyemizce belirlenecek standartları
taşıyan araçlarda ve mahallerde satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar mutlaka
camekânla kapalı olacak,dışarıda ürün satmayacaktır, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas
edilmeyecektir. Simit türü ürünlerin, üretim yerinin ismi ile adreslerini ve fiyat listesini
görünür bir şekilde yazılı olarak belirtilmesi zorunludur.
(3) Yazılı izin belgesi sahibi dışında birisi tarafından işletilen tezgâhın izin belgesi derhal iptal
edilir.
(4) Ekmek ve ekmek çeşitleri; fırın, market, bakkal ve benzeri yerlerde kapalı camekânlarda
satışa sunulacaktır. Bunun dışında seyyar olarak ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı
yapılamaz.
(5) Gezici satıcıların açık ve ambalajsız olarak bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları
yasaktır.
(6) Belediyece izin verilmeyen yerlerde sabit ve gezici satıcılık yapılamaz.
Trafik ve Toplu Taşıma ile İlgili Maddeler:
MADDE 6(1) Araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış cadde ve sokaklara izin verilen saatler dışında
araç giremez, park edemez.
(2) Belediye tarafından girilmesi yasaklanan yerlere bisiklet, motosiklet, elle veya hayvanlar
tarafından çekilen araçlarla girilemez.
(3) Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçların, sokak
aralarında, halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli bekleme yapmaları ve araçlarını
park etmeleri yasaktır.
(4) UKOME kararı ile park etmenin yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu veya motorsuz
araçlarla park yapılamaz.
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(5) Kaldırım üstüne her ne surette olursa olsun motorlu motorsuz araç park etmek ve bu
araçlar ile eşya indirmek için bile olsa beklemek yasaktır.
(6) Toplu taşıma araçlarının temiz bulundurulması ve toplu taşıma araçları ile ilgili alınan
kararlara uyulması zorunludur. (7) Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma
ve tamiri sırasında yerlerin ve etrafın kirletilmesi yasaktır.
(8) Belediye çalışmaları sırasında, uyarılara rağmen, çalışma alanı içersine çalışmalara mani
olacak şekilde araç park edilmez, alınan güvenlik önlemlerine zarar verilemez.
Geçici Pazaryerleri ile ilgili Maddeler:
MADDE 7 Karpuz-Kavun sergileri açmak için Belediye Başkanlığından izin alınması
zorunludur. İzinler mevsimlik olarak geçerli olup, izin belgesi süresi aşılamaz, izin belgesinde
yazılı ürünler dışındaki ürünlerin satışı yapılamaz Bu sergilerin üzerine çadır bezi ve benzeri
bezle veya hasır gibi şehrin güzelliğini bozacak şekilde örtülmesi, etrafının kapatılması
yasaktır. Sergide yeterli miktarda çöpleri toplayacak, ağzı kapalı çöp kovası bulundurulması
mecburidir. Sezon bitiminde sergiler kaldırılır aksi takdirde Belediyece kaldırılır ve gerekli
işlem yapılır.
Hurda, odun-kömür ve kum-çakıl malzeme depo ve satış yerleri ilgili maddeler
MADDE 8
(1) Şehir içersinde ve meskûn mahallerde, boş arsalarda odun kömür, kum, çakıl malzeme
depoları açılamaz ve satışı yapılamaz. Belediyemizce izin verilen depolarda satış yapılır.
Odun ve kömürleri depolama –satış alanlarına ait ruhsatlarda gösterilen miktarlardan fazla
miktarlarda depolama ve satış yapılması yasaktır.
(2) Belediyece belirlenmiş hurda döküm alanları haricinde şehrin muhtelif yerlerinde meydan,
cadde, sokak, boş alanlarda ve evinin bahçesinde hurda alım satımı yapılamaz, biriktirilemez
depolanamaz ve görüntü kirliliğine sebebiyet verilemez.
(3) Odun, Kömür, Kum, Çakıl ve hurda malzeme depolarında ( yangın raporu doğrultusunda)
gerekli yangın söndürme malzemesi bulundurması zorunludur.
(4) Kömür satış yerlerinde belirlenen standartlara uygun torbalarda kömür satılacaktır.
Poşetlenmemiş halde kömür bulundurulması ve satılması yasaktır.
(5) Kömür satışı yapılan işyerinde, çuval içersinde bulunan tutuşturucu hariç, dökme kömür
ve odun bulundurulmaz ve satışı yapılamaz.
(6) Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler
satan işyerlerinden, izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla
miktarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulması yasaktır.
HALKIN HUZUR VE ESENLİĞİ İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR
Günlük Yaşam ile İlgili Maddeler:
MADDE 9
(1) İskele,Meydan, cadde, sokak, park ve toplu taşım araçlarında seyyar çalgıcılık yapılamaz.
(2) Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, inşaat, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve
gürültü çıkaran alet ve iş makineleriyle yapılacak her türlü tamirat, tadilat ve inşaat işleri
belediyece verilen izin dışında, kış saatinde 08:00-18:00, yaz saatinde 08:00-20:00, saatleri
arasında yapılması; Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat işleri, Belediyece
verilen izin dışında sabah saat 10.00’dan önce başlayamaz, akşam ise saat 18:00’den sonra
yapılamaz.
(3) Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda ses yükselticisi ile satış ve ilan- reklâm yapmak,
yüksek sesle müzik dinlemek, izinsiz eğlence düzenlemek yasaktır.
(4) İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek
şekilde ses ve müzik yayını yapmak yasaktır.
(5) Pasajlar, iş hanları ve apartmanlara ait ortak kullanım alanları, koridor, antre, merdivenler
ve altları, geçişe ait yollar işgal edilemez.
(6) Mülga (Karşıyaka Belediyesi Meclisinin 01/02/2016 tarihli ve 72458193/29 sayılı kararı)
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(7) Park ve bahçelerdeki yeşil alanlara, aydınlatma tesisatlarına, oturma ve oyun gurupları ile
diğer müştemilata zarar vermek, buraları işgal etmek ve kirletmek yasaktır.
(8) Cadde ve sokaklarda Belediyece dikilen ağaçlara zarar vermek yasaktır.
(9) Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların dallarının cadde ve sokaklara, komşu parsel ile
evlerin üzerine uzaması halinde, vasıtalara ve zarar vermeyecek şekilde bahçe ve arsa
sahibinin ağaçlarını budaması zorunludur.
(10) Belde sınırları dâhilinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait direk, lamba, levha ve her türlü
araç ve gereçleri kırmak, bozmak, tahrip etmek yasaktır.
(11) İtfaiye yangın musluklarından, her ne surette olursa olsun amacı dışında su alınamaz ve
kullanılamaz.
(12) Umumi çeşmelerden, çeşitli şekilde inşaat için veya cadde ve sokak temizliği için su
almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek, bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak
yasaktır.
(13) Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri
ve benzerleri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere
dökülmesine sebep olmak yasaktır.
(14) Cami ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avlularına, anıt etrafına, köprü, iskele,
istasyon, park, yeşil alanlara camekân, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak
suretiyle buraların düzenini bozmak yasaktır.
(15) Toplu taşıma araçlarında, işyerlerinde ve konulması uygun olan alanlarda, herkes
tarafından kolayca görülebilecek yerlere, sigara ve benzerlerini içmenin yasak olduğunu
belirten ve “SİGARA İÇMEK YASAKTIR” levhasının asılması zorunludur.
(16) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve her türlü ibadet
yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran ve
benzerleri ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek yasaktır.
(17) Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek,
iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek
yasaktır.
(18) Binalara ait yağmur suyu borularının tabana kadar indirilmesi ve yağmur suyu
borularının varsa yağmur suyu kanallarına bağlatılması zorunludur.
(19) Binek ve koşum için bulundurulan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermemesi
ve bunun için gereken önlemlerin alınması zorunludur.
(20) Yollara paspas ve benzeri şeylerin konulması yasaktır.
(21) Cadde ve kaldırımlar üzerinde motorlu ve motorsuz araç yıkanması yasaktır.
(22) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konutların balkon ve damlarında, cadde, sokak,
meydan (parkbahçe, yeşil alan, boş alanlar) ve kaldırımlarda ateş, mangal, lastik vb. yakmak
yasaktır.
(23) Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren işyerleri sahipleri ve çalışanlarının,
müşterilerine saygılı davranmaları zorunludur.
(24) İşyerlerinde; içinde plastik çöp torbası bulunan kapaklı çöp kovası bulundurması
zorunludur.
(25) Umumi süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umumi parklardaki anıt, eser ve
müştemilatına zarar vermek yasaktır.
(26) Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı
tiksindirecek davranışlarda bulunmak yasaktır.
(27) Yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda, kayar ayakkabılarla yürümek,
tekerlekli patenle kaymak, oyuncak tüfekle atış talimi yapmak yasaktır.
(28) Cadde, sokak, meydan (park-bahçe, yeşil alan, boş alanlar) ve kaldırımlarda yatmak
yasaktır.
Çevrenin Temizliği ve Düzeni ile ilgili Maddeler:
MADDE 10
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(1) Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların yayılmasına mani olacak
tedbirlerin alınması zorunludur.
(2) Parklara, bahçelere ve benzeri yeşil alanlara çeşitli atıkların atılması, buralarda kabuklu
çerez satılması ve yenilmesi yasaktır.
(3) Her ne surette olursa olsun yerleri kirletmek yasaktır.
(4) Cadde ve bulvarlarda, her türlü hafriyatın taşınması esnasında, gerekli önlemlerin alınması
zorunludur. Taşıma esnasında branda çekmek gibi önlemler alınmadan yola çıkmak, cadde ve
sokakları hafriyat artıkları ile kirletmek yasaktır.
(5) 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.
(6) Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp ve benzeri
atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek eşya sermek, dökmek ve
kurutmak yasaktır.
(7) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen
malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamak ve
Belediyeye ait çöp imha sahalarına götürmek zorundadır.
(8) Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen; her türlü inşaat artıkları,
molozlar çimento kireç kereste metal malzeme ve artıkları; evlerden çıkacak kereste ve odun
parçaları, eski ev eşyaları yanıcı maddeler; bilumum imalathane fabrika artıkları, tamir edilen
yol artıkları, yol çamur ve molozları; budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve
bahçe, atıkları; atık pil ve radyoaktif gibi maddeler, atılamaz.
(9) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan (cam bölümüne cam,
kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp
ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi), çöpler atılamaz.
(10) Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında sokaklara çöp çıkarılamaz.
(11) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her
türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısını önleyici tedbirlerin alınması zorunludur.
(12) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri gibi yerleri boyandığı zaman, çevre binalara
ve gelip geçenlere boya sıçramaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur.
(13) Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli
su ve benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır.
(14) Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve kirli
sular, yollara ve yaya kaldırımlarına akıtılamaz.
(15) İşyeri ve binalardan, baca bağlantısı olmaması nedeniyle duman ve koku yaymak
yasaktır.
(16) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı, kilim ve benzeri şeyler
yıkamak, cadde ve sokakları sulamak suretiyle boşa su harcamak yasaktır.
(17) Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak,
ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve
korkuluklarına ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek yasaktır.
(18) İnşaatlarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan çalışma yapmak yasaktır. Güvenlikle
çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapılamaz. Yol veya kaldırımların vasfı bozulamaz,
tahrip edilemez. Bozulan yol ve kaldırımların onarılması zorunludur.
(19) İnşaatlarda, mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim Firmasının kim olduğunu, inşaatın
fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihi gibi bilgileri gösteren levha bulundurulması zorunludur.
(20)- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerinin tahta perde veya duvar ile
kapatılarak muhafaza altına alınması zorunludur.
(21) Herhangi bir izin almadan İnşaat ve yıkım yapmak, her türlü kazı yapmak yol ve
kaldırımlara zarar vermek yasaktır.

T.C. Karşıyaka Belediyesi
Bahriye Üçok Bulvarı No: 5 Karşıyaka / İZMİR
444 1 575 / 0232 399 40 00
www.karsiyaka.bel.tr

Sayfa 5

(22) Caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde, odun, kömür ve benzeri yakacak
maddelerinin, trafik güvenliğini aksatacak şekilde bekletilmesi yasaktır.
(23) İnşaat sahiplerinin çalışmaları sırasında kirlettikleri yol ve kaldırımları temizlemeleri
zorunludur.
(24) İnşaat alanı dışına, cadde ve sokaklara izin almadan veya izin alınsa bile gerekli güvenlik
tedbirlerini almadan kum, çakıl dökülmesi veya bekletilmesi yasaktır.
(25) Meydan, cadde ve sokaklardan her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında lüzumlu
emniyet tedbirlerinin alınması ve izin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışık,
reflektif şerit ve benzeri şeylerle uyarı yapılması zorunludur.
(26) Yol üzerindeki Herhangi bir binaların ve işyerlerinin yüzlerine emniyetsiz şekilde,
bayrak, levha, afiş ve benzerlerinin asılması yasaktır.
(27) Şehrin içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik, kuyu, mahzen gibi çukurların
üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet
tedbirlerinin alınması zorunludur.
(28) Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması zorunludur. Buralara görüntü
kirliliği oluşturacak her türlü eşya ve benzeri şeylerin atılması veya biriktirilmesi yasaktır.
(29) Cadde ve sokaklarda yaya ve araç geçişine engel olacak şekilde, fiziki engel
oluşturulması, zincir çekilmesi, demir kazık veya beton bloklar konulması, park yasağı
levhası ve benzerlerinin konulması yasaktır.
(30) Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp taşımalıklarının (konteynır) yerlerinin
değiştirilmesi, etrafa çöp ve benzeri şeylerin atılması yasaktır.
(31) Çöp konteynırlarının içlerinin karıştırılması, hurda ve kâğıt ve benzerlerinin toplanması
yasaktır.
(32) (Ek: Karşıyaka Belediyesi Meclisinin 01/02/2016 tarihli ve 72458193/29 sayılı kararı)
İzin verilen yerler dışında yük taşıyıcılığı (hamallık) yapmak yasaktır.
Görsel Kirlilik-İlan ve Reklâm ile ilgili Maddeler:
MADDE 11
(1) İşyerleri ve binalar kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatma
amaçlı hasır, çuval, bez, branda gibi görüntü kirliliği yaratan gereçlerin asılması ve takılması
yasaktır.
(2) Belediyemizin belirlemiş olduğu yerler dışına, her türlü ilan, reklâm, afiş ve pankart
asmak yasaktır.
(3) Belediyemizden izin alınmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı
stant kurmak yasaktır.
(4) Belediyemizden izin almadan, işyerleri ve işletmelere ait, tanıtım ve ilan amaçlı, binanın
ön yüzüne yapışık durumda bulunan, bez afişlerin asılması yasaktır.
(5) Cadde ve sokaklarda izinsiz bilgi broşürü, dergi, gazete ve benzeri el ilanları dağıtılamaz.
(6) Tüm işyerlerinin, kurum ve müesseselerin ticari ve tanıtım levhalarının ‘’ilan ve reklâm
yönetmeliğine ‘’ uygun olması mecburidir.
(7) Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan, sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların
sahipleri, bu olumsuzlukları Belediyemizce verilen süre içerisinde gidermek, bakım ve
onarımlarını yapmak zorundadırlar.
Evcil-Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Maddeler:
MADDE 12
(1) Kent içerisinde kümes ve ahır hayvanı beslemek yasaktır. Çevreye rahatsızlık vermemek
koşuluyla, ev ve süs hayvanlarının bulundurulması 5199 Sayılı Yasaya tabiidir.
(2) Belediyemizce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılamaz ve hayvan
beslenemez.
(3) Evcil ve süs hayvanlarını, kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını, sokaklara başıboş bırakmak,
park, bahçe, arsa ve mezarlıklarda otlatmak, bu hayvanların hacetlerini umuma mahsus
yerlerde gidermelerine fırsat vermek yasaktır.
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(4) Belediyeden müsaade almadan veya hayvan sağlık belgesi olmayan ve sirk veya
müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek
yasaktır.
(5) Belediyeden izin almadan, Menşe Şahadetnamesi ( Hayvan Sağlık Belgesi) ve Hayvan
Sağlık Raporunu ibraz etmeden hayvanlar şehre sokulamaz, bunların şehrin içinde bir yerden
bir yere nakli yasaktır.
(6) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işleri süresi içinde yapılmamış,
tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi
elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirilemez, bu gibi hayvanlar
serbest ve başıboş bırakılamaz.
(7) Veteriner sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanlar evde ya da
bahçede beslenemez ve bulundurulamaz.
(8) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz,
umuma mahsus yerlere atılamaz veya gömülemez.
(9) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanların sahiplerinin veya
bulanların Belediyemize bildirimde bulunmaları ve bu hayvanlar için Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası hükümlerine göre işlem yaptırmaları zorunludur.
(10) (Değişik: Karşıyaka Belediyesi Meclisinin 01/02/2016 tarihli ve 72458193/30 sayılı
kararı) Yetkili idarece izin verilen yerler dışında, her türlü hayvan satışı yapmak yasaktır.
(11) Kurban Bayramlarında, Belediyemizce belirlenip Kurban Hizmetleri Komisyonunca
onaylanan mahaller dışında kurban satışı ve kesimi yapılamaz.
MADDE 13- Mülga (Karşıyaka Belediyesi Meclisinin 01/04/2015 tarihli ve 72458193/54
sayılı kararı)
MADDE 14- Yukarıda yazılı işbu Yönetmelikteki yasakları işleyenler hakkında belediye
meclis ve encümeninin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve
salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve
nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara
belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası
ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Madde 15- Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetiminde
Belediye Zabıtaları yetkilidir.
Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 1608 Sayılı Kanun1.
Maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32 maddesinin 1. fıkrası gereğince işlem yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 16- Karşıyaka Belediye Meclisinin 02.04.2008 tarih ve 10/71 sayılı kararı ile kabul
edilen Karşıyaka Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- Bu Yönetmelik, Karşıyaka Belediye Meclisince kabul edilip, onaylanarak
uygun araçlarla ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 -Bu Yönetmelik hükümleri, Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
Yönetmelik Hakkındaki Meclis Kararları Tarihi Sayısı 01/03/2013 45 Yönetmelikte
Değişiklik Yapıldığında Alınan Meclis Kararları Tarihi Sayısı 1. 01/04/2015 72458193/54 2.
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