BELEDİYELER YASASI
( 51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasalar )
Alayköy Belediye Meclisi tarafından yapılan Tüzük.

Alayköy Belediye Meclisi, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 88’inci ve 133’üncü
maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki tüzüğü yapar:

Kısa İsim

1. Bu tüzük, 2003 Alayköy Belediyesi İlan, Reklam ve Levha Resmi Tüzüğü olarak
isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerekmedikçe:
“Belediye” Alayköy Belediyesini anlatır.
“Belediye Meclisi” Alayköy Belediye Meclisini anlatır,
“Reklam” Fasıl 50 Reklamların Teşhiri yasasında buna verilen anlamı anlatır,
“Reklam Tahtası” fasıl 50 Reklamların Teşhiri yasasında buna verilen anlamı anlatır,
“Satış Noktası (yeri) Reklamı “fiilen malların satıldığı yerlerde herhangi bir iş,
meslek, ticaret ve uğraşı doğrudan doğruya ilgilendiren reklamı anlatır.

İzin Alma
Zorunluluğu

3. (a)

(b)

(c)
(d)
(e)

Özel
Reklam
Levhaları
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Belediye reklam tahtaları üzerine bildiri, reklam, afiş ve benzeri şeyler koymak
ve/veya asmak isteyen her şahıs bu maksat için önceden Belediye’den yazılı
izin almak mecburiyetindedir.
Böyle bir izin almak için müracaat etmek isteyenler dilekçelerini Örnek “A” ya
uygun olarak yaparlar. Belediye talep sahibinin dilekçesini inceledikten sonra
uygun görürse izin verebilir.
Belediye bildiri, reklam, afiş ve benzeri şeylerin konmasına ve/veya asılmasına
izin verirken bunların büyüklük ve şekillerini saptayabilir.
Verilen izin örnek “B” ye uygun olur ve Belediye Başkanı veya onun yetkili
kıldığı şahıs tarafından imzalanır.
Harçlar ödenmedikçe dilekçe sahibine izin verilmez.

Belediye sınırları içerisinde özel reklam levhası dikmek veya asmak isteyen
herhangi bir kişi bu maksat için Belediye’den yazılı izin almak
mecburiyetindedir.
Yukarıda (1.) fıkrada belirtilen maksat için yapılacak dilekçeler örnek “C” ye
uygun olarak 2 suret halinde yapılır ve aşağıda belirtilen belgelerde dilekçeye
eklenir.
Reklam levhalarının büyüklükleri (ebatları)
Dikileceği yerin krokisi
Şekil ve planları
Reklam levhası dikilecek yerin sahibi olduğunu ispat eden belge. Bu gibi yerin
sahibi değilse, mal sahibinin bu husustaki açık muvafakatnamesi.
Belediye’den önceden yazılı izin almadıkça işyerine ait olsa bile yan duvara
hiçbir şekilde reklam levhası asamaz ve/veya resim ve sair reklam yazısı
yazılamaz ve/veya asılamaz.

İş v.b ile
İlgili
Reklamlar
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Yukarıda 2.fıkrada belirtilen maksat için yapılan dilekçe inceleyen Belediye,
Reklamların Teşhiri (denetim) Yasası’nın 9. maddesi ile Belediyeler
Yasası’nın 88. maddesinde belirtilen hususları göz önünde bulundurarak özel
reklam levhası dikilmesini tasvip veya reddedebilir.
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Belediye, talep olunan izni vermek için dilekçe sahibinden bazı hususlarda
değişiklik (levhaların büyüklüğü, şekli, v.s hususlar) yapmasını isteyebilir.

6-

Dilekçenin tasvip veya reddolunduğu, 2 suret halinde sunulmuş olan örnek “C”
üzerine işaretlenir ve bir sureti dilekçe sahibine verilir.
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Belediyece saptanacak hususlara riayet edilmedikçe ve resimler Belediye
veznesine ödenmedikçe hiçbir şekilde izin verilmez.

5. 1-

Belediye sınırları içerisinde herhangi bir kişi, Belediyenin onayı ile, kendi
arazisi içinde veya işgal veya tasarrufunda bulundurduğu veya çalıştığı bir
arazide, bir reklam tahtası üzerinde veya başka biçimde bu gibi bir arazide
yapılan herhangi bir iş, meslek, ticaret veya uğraşıyı doğrudan doğruya
ilgilendiren ve bu maddede bundan böyle “Satış Noktası (Yeri) Reklamı” diye
anılan herhangi bir reklamı teşhir etmesi yasaldır.
Ancak;
Yukarıda belirtilen kurallar uyarınca teşhir edilen bir satış noktası(yeri) reklamı
herhangi bir sokağın bir ucundan diğer bir ucuna doğru ve/veya sokağın bir
kenarından diğer kenarına asılamaz;
Yukarıda belirtilen kurallar uyarınca teşhir edilen herhangi bir satış noktası
(yeri) reklamı, reklamın alt kısmı sokağın yüzeyinden 12 ayaktan daha az bir
yükseklikte ise, sokağa doğru asılamaz ve/veya sokağa doğru çıkıntı yapamaz;
Yukarıda belirtilen kurallar uyarınca teşhir edilen ve alt kısmının sokak
yüzeyinden 3,6 metreden az olmayan herhangi bir satış noktası(yeri)
reklamının sokağa doğru çıkan ve/veya asılı olan kısmı 60cm.’den fazla
olamaz.

(a)

(b)

(c)

2-

3-

(a)

(b)

(c)

Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasası’nın 9.maddesi kurallarına bağlı kalması
şartı ile Belediye herhangi bir satış noktası(yeri) reklamın teşhir edilmesini
onaylayabilir veya reddedebilir. Belediye bir satış noktası (yeri) reklamının
teşhirini onaylarken bu gibi bir satış noktası(yeri) reklamının teşhirine veya
uygun bir biçimde bakımına ilişkin şartlar koymaya yetkilidir.
Bu maddenin (1.) ve (2.) fıkralarındaki kurallara bakılmaksızın, bu maddenin
(1.) fıkrasının şart bendinin (a), (b) ve (c) paragraflarındaki gerekleri yerine
getiren herhangi bir satış noktası(yeri) reklamı:
Reklam teşhir eden kişinin mülkiyetinde veya işgal veya tasarrufunda
bulunadurduğu veya içinde çalıştırdığı ve reklamın direkt olarak ilgili olduğu,
iş, mesleği, ticareti veya uğraşı icra ettiği herhangi bir binaya doğrudan
doğruya asılmış veya takılmış olarak teşhir edilir: ve
Kendi başına veya diğer satış noktası (yeri) reklamları ile birlikte, asılmış veya
takılmış olduğu binanın ön cephesinin yer yüzeyinden 4.5 m. Yüksekliğine
kadar olan kısmının tam yüzölçümünün 1/5’inden daha az bir sahayı kapsarsa;
ve
Yer yüzeyinden 4.5m’den daha fazla bir yükseklikte değilse; Bu gibi bir satış
noktası (yeri) reklamının teşhiri için Belediye onayı gerekmez.

(d)

Bu madde altındaki dilekçeler örnek “D” ye uygun olarak 2 suret halinde
yapılır. Dilekçede, reklamın büyüklüğü, şekli ve dikileceği ve/veya asılacağı
yer belirtilir.

Yapılan müracaatların tasvip veya reddolduğunu 2 suret halinde sunulan örnek “D”
üzerinde dilekçe sahibine bildirilir.
Resimler

6. (a)

Belediye bu tüzük hükümlerine uygun olarak aşağıda 1. cetvelde belirtilen.
Resimleri alır.
BİRİNCİ CETVEL

1-

a)
b)
c)
2a)

Belediyeye ait reklam levhası üzerine bildiri veya afiş veya reklam koymak
için şartlı veya şartsız olarak en çok bir hafta süreyle verilen her izin için
Belediye Meclisi tarafından tespit edilen ve aşağıda belirtilen miktarlarda resim
alınır.
1.2m²’yi aşmayan bildiri ve afişler için;
10.00 YTL
1.2m²’yi aşan, fakat 2.7m²’yi aşmayan bildiri, afişler veya
reklamların 1.2m²’yi aşan her m²’si için;
10.00 YTL
2.7m²’yi aşan her m² için;
20.00 YTL

i)
ii)
iii)
iv)

Özel Reklam Levhası dikmek veya asmak maksadıyla verilen her izin için her
yıl veya herhangi bir kısmı için Belediye Meclisinin saptayacağı oranda
aşağıdaki resimler alınır.
1 m²’ye kadar olan her levha için senede;
10.00 YTL
1 m²’den 2.5 m²’ye kadar olan her levha için senede;
100.00 YTL
2.5m’den 5m²’ye kadar olan her levha için senede;
200.00 YTL
5m²’yi aşan levhanın her m²’si için senede;
50.00 YTL

b)
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Özel Reklam Levhası ışıklı olarak kullanılacaksa;
1m²’ye kadar olan her levha için senede;
1m²’den 2.5m²’ye kadar olan her levha için senede;
2.5m²’den 5m²’ye kadar olan her levha için senede;
5m²’den 7.5m²’ye kadar olan her levha için sadece;
7.5m²’ye aşan levhalar için senede;

100.00 YTL
350.00 YTL
900.00 YTL
1,500.00 YTL
2,000.00 YTL

Yasaklar

7. Belediye hudutları dâhilinde herhangi bir yere her ne amaçla olursa olsun Belediyeden
önceden yazılı izin alınmadan afiş, pankart, bildiri, reklam ve benzeri şeyler asılamaz
ve/veya konamaz.

Suç ve
Cezalar

8. Bu Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve haklarında
51/1995 sayılı yasasının hükümleri uygulanır.
Ayrıca Mahkeme, ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen resimlerin ödenmesini ve
izinsiz olarak takılan reklam, afiş, ilan, bildiri ve benzeri şeylerin kaldırılmasını
emredebilir.

Yürürlükten
Kaldırma

Yürürlüğe
Giriş

9. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile 15/1980 Sayılı Belediyeler Yasası tahtından
çıkarılan Alayköy Belediyesi İlan, Reklam ve Levha Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

10. Bu Tüzük Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

