KARAMAN BELEDİYESİ HURDACILAR YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
MADDE 1 - Karaman Belediyesi sınırları içerisinde hurdacılık faaliyeti gösteren toptan ve
perakende hurdacı esnafının çalışmalarını kontrol altına almaktır.
KAPSAM
MADDE 2 – Bu yönetmelik Karaman Belediyesi sınırları içinde yürütülen hurdacılık
faaliyetlerini kapsar.
DAYANAK
MADDE 3 - Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin b fıkrası, 2872
Sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 266. maddesine, 5326
sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4.maddesine ve Belediyelere yetki veren diğer kanun,
yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen;
Tablacı Esnafı: Cadde ve sokaklarda perakende hurda toplayan esnafı,
Toptan Hurdacı: İşyeri Sahibi durumundaki hurdacı esnafı,
İzin Belgesi: Tabla ile hurda toplayan esnafa Belediyece verilecek olan belgeyi ifade eder.
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 5- Belediye sınırları içerisinde Belediyeden İzin Belgesi almadan seyyar hurda
toplayıcılığı yapmak yasaktır.
MADDE 6- 18 yaşından küçüklere İzin Belgesi verilmeyecek, 18 yaşından küçük olup izinsiz
toplama yapanların ebeveynlerine cezai işlem uygulanacaktır.
MADDE 7- İzin Belgesi verilecek olan kişilerden Adli Sicil Belgesi istenecek olup; 5237
Sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında yer alan
maddeler gereğince hüküm giyen kişiler ile hırsızlık suçundan hüküm giyen kişilere izin
belgesi verilmeyecektir.
MADDE 8- İzin Belgeleri her yıl başında Ocak ayının ilk haftası içinde yenilenir.
MADDE 9 -İzin Belgesi olmadan hurda toplayan esnafın elindeki malzemelere el konulur.
MADDE 10-Tablacı esnafından hurda alan toptan hurdacı esnafı izin belgesi bulunmayan kişi
ve kişilerden hurda alımı yapamazlar.
MADDE 11- Şehir dışından günübirlik hurda toplamak üzere gelenlerin hurda toplamasına
izin verilemez.
MADDE 12- Seyyar hurda toplayanlar çalışma saatlerine uyacaklar, yaz saati uygulamasında;
sabah saat:08:00 da işe başlayıp, akşam saat:19:00’a kadar; kış saati uygulamasında ise sabah

saat:08:00’da başlayıp, akşam saat:17:00’a kadar hurda toplayabileceklerdir. Pazar günleri
hurda toplamaya başlama saati 10:00’dan önce olmayacaktır.
MADDE 13- Tablacı esnaflarının toplama esnasında ses yükseltici cihaz kullanarak veya
bağırarak çevreyi rahatsız etmeleri yasaktır.
MADDE 14- Tablacı esnaflarının çöp bidonlarını veya kutularını karıştırılarak hurda
toplamaları yasaktır.
MADDE 15- Tablacılık yaparak hurda toplayan kişiler topladıkları hurdaları rastgele arsa,
avlu,ev ve benzeri uygunsuz yerde biriktirme yapamazlar.Buralarda biriktirme yapanlara
yasal işlem uygulanarak İzin Belgesi iptal edilir.Belediyece bu malzemelere el konularak
tahliyesi yapılır.
MADDE 16 – Tabla ile hurda toplayanlar hurda arabalarını yola, meydana rastgele bırakıp
görüntü kirliliği oluşturamazlar ve işgal edemezler.
MADDE 17- Toptan hurdacı ve tablacı esnaflarının hurda temini için kablo, teker vb.
malzemeleri yakarak çevre kirliliği oluşturmaları yasaktır.
MADDE 18 - Toptan alım yapan hurdacı esnafı altyapı hizmetlerine ait baca, rögar, ızgara
kapağı vb. hırsızlık sonucu elde edildiği açıkça belli olan malları alamazlar, bu türlü mal alımı
yapan sorumlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
MADDE 19 – İzin Belgesi verilen tablacı esnaflarının faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan
yargılanıp hüküm almaları durumunda İzin Belgeleri derhal iptal edilir.
MADDE 20 – Her türlü kimyasal, tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması ve taşınması ilgili
yasa ve yönetmeliklere göre yapılır. İlgili mevzuatındaki şartlara haiz olmayanlar bu atıkları
toplayamazlar.
MADDE 21 - Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar için idari yaptırım
tutanağı düzenlenir
MADDE 22 - Bir yıl içinde 3 defa bu yönetmelik hükümlerine aykırı davrananların İzin
Belgeleri encümen kararı ile iptal edilir. İzin Belgesi iptal edilen kişiye tekrar belge verilmez.
YÜRÜTME
MADDE 23 - Bu Yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
YÜRÜRLÜK
MADDE 24 - Bu yönetmelik hükümleri Karaman Belediye Meclisi tarafından kabul
edilmesine müteakip, mahalli gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

