BELEDİYELER YASASI
(51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasalar)
84’üncü ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük

Alayköy Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki, Belediyeler Yasasının 84.’üncü ve
133.’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Bakanlık ve Bakanlar kurulunun
onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, 2004 Alayköy Belediyesi “Seyyar Satıcılık Harcı Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerekmedikçe;
“Belediye” Alayköy Belediyesini;
“Belediye Meclisi”, Alayköy Belediye Meclisini anlatır.

Seyyar
Satıcılık
Ruhsatı
Düzenleme

3.

Belediye, herhangi bir şahsa herhangi bir zamanda iptal edilebilir tarzda ve
15.00 YTL harç ödenmek şartı ile Belediye Pazarı dışında Belediyeler
Yasası’nın getirdiği hudutlar dışında eşya veya benzeri hususlarla ilgili seyyar
satıcılık yapabilmesi amacıyla ruhsat düzenleyebilir. Belediyeden önceden izin
almaksızın eşya veya benzeri hususlarla ilgili seyyar satıcılık yapılamaz. İznin
verildiği tarih, yıllık süre için esas alınır.

İzin Süresi ve
Diğer Şartlar

4.

Verilen izinde hangi saatlerde ve hangi yerlerde seyyar satıcılık yapılabileceği
belirtilir. Köy, kasaba ve kentlerden gelen ve tamamen geçici olarak seyyar
satıcılık yapan kişiler, Belediyeden izin almak ve Belediyenin belirleyici
yerlerde satış yapmak ve günlük satış için 5.00 YTL harcı ödemekle
yükümlüdür. Ancak, Belediyenin saptayacağı kapalı veya açık haller dışında
satış yapamazlar.

Rozet Takma
Ve Rozet İade
Etme

5.

Çabuk çürüyen veya bozulan malların satışını yapmak için Seyyar Satıcılık
Ruhsatı alan her şahıs, seyyar satıcılık yaptığı zamanlarda, Belediyece tanzim
olunarak, 15.00 YTL ücretle kendilerine verilen ayırt edici numara
levhasını (Rozeti) takmakla yükümlüdür. Ruhsatnamenin sona ermesinden
veya iptal edilmesinden sonra bu rozet Belediye’ye iade edilir.

6.

Çabuk bozulan veya çürüyen malların dışında kalan eşyalarla ve/veya mallarla
ilgili satış yapmak için Seyyar Satıcılık Ruhsatı alan ve/veya almakla yükümlü
olan diğer belde ve kasabalardan gelen gerçek ve tüzel kişiler, satıcı veya
dağıtıcılar 15.00YTL olan yıllık harcı öderler.

Harç
Miktarı

Satış Yasağı

7.(a) Seyyar Satıcılık Ruhsatı alan kişiler Belediye Pazarları içinde ve Belediye
pazarları sınırlarından 300 metre uzaklılığa kadar olan alan içinde satış
yapamazlar.
(b) Ayrıca bu gibi kişiler Belediye Meclisince belirlenecek sahalar içerisinde
hiçbir surette satış yapamazlar.

Seyyar
Satıcıların
Uyması
Gerekli
Hususlar

8. Seyyar Satıcılık Ruhsatı alan ve/veya almakla yükümlü olan herhangi bir şahıs:
(a) Herhangi bir şekilde trafiği aksatmaz.
(b) Satış yaptığı yeri ve çevreyi kirletemez.
(c) Sağlığa zararlı mal satamaz.
(d) Gürültü ve/veya rahatsızlık yapamaz.
(e) Tartı ücreti ödenmemiş malların satışını yapamaz.
Yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması halinde verilen ruhsat Belediyece
iptal edilir.

Temiz
Önlük

9.

Seyyar Satıcılık Ruhsatı alan ve/veya almakla yükümlü olan herkes Belediyece
uygun görülecek biçimde temiz önlük (asgari yarım boy) takmakla
yükümlüdür.

El Koyma
Ve Yasal
İşlemler

10.

Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak seyyar satıcılık yapan bir kişinin mallarına
el konur, bu mallar Belediyeye gelir olarak kaydedilir ve hakkında değiştirilmiş
halindeki, Belediyeler Yasası’nın ilgili hükümleri altında yasal işlem
başlatılır. Mahkeme ayrıca ödenmeyen harçların veya yapılan masrafların da
ödenmesini emredebilir.

Yürürlükten
Kaldırma

11.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile 1996 Alayköy Belediyesi Seyyar Satıcılık
Harcı Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş

12.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak, yürürlüğe girer.

