BELEDİYELER YASASI
(51//1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar)
(85.’inci ve 133.’üncü Maddeler Altında Tüzük)
Alayköy Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki, Belediyeler Yasası’nın
85.’inci ve 133.’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Bakanlık
tarafından yapılan denetim ve Bakanlar Kurulunun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa
İsim

Tefsir

1.

Bu Tüzük,1995 Alayköy Belediyesi Temizlik ve Şehir Aydınlatma Resmi
Tüzüğü olarak isimlendirilir.

2.

Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye Alayköy Belediyesini anlatır.
“Belediye Meclisi” Alayköy Belediye Meclisini anlatır.
Cihaz” belde aydınlatmak için kullanılan herhangi bir cihazı anlatır.
“Ampül” herhangi bir adi ampulü anlatır.
“Cıva Buharlı Ampül” herhangi bir cıva buharı ile çalışan ampulü anlatır.
“Cıva Buharlı Armatür” herhangi bir cıva buharı ile çalışan ampulü komple
anlatır.
“Düvil” herhangi bir adi ampulün takılacağı yeri anlatır.
A. TEMİZLİK RESMİ

Çöp Bidonu
Bulundurma
Zorunluluğu
ve Çöp
Bidonu Şekli

3.(a) Belediye hudutları dâhilinde herhangi bir gayrimenkul malın sahibi ve/veya
kiracısı ve/veya işgalcisi ve/veya gayrimenkul malı tasarrufunda
bulunduranlar, süprüntü koymaya elverişli ve kapasitesi 15 kilogramağırlığı
geçmeyen plastikten mamül, 2 adet taşıma saplı ve kapaklı bir veya ihtiyaca
göre daha fazla sayıda çöp bidonunu bulundurmak zorundadırlar.
(b) Bütün süprüntüler, ağzı bağlı naylon torbalar içerisinde yukarıda (a)
paragrafında belirtilen bidonlar içerisinde muhafaza edilmelidir.

Çöp Bidonu
Temiz
Olmalıdır

4.

Çöp bidonu, kullanan şahıs tarafından daima temiz ve sıhhi tutulmalıdır.

Temizlik
Resmini
Ödeme
Süresi

5.

Kiracı, mal sahibi veya tasarrufunda bulunduran şahıslar Temizlik Resmini
belirlenecek taksit süresi içinde Belediye veznesine ödemekle yükümlüdür.

Temizlik
Resmi
Miktarı ve
Muafiyeti

6.

Aşağıda öngörülen ve yıllık olarak saptanan, Belediye Meclisince belirlenen
Temizlik Resmi ücretleri Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üç eşit taksitle
Belediye veznesine yatırılır.
Belediye sınırları içerisinde herhangi bir taşınmaz malın, konut veya
işyerinin sahibi, kiracısı ve/veya tasarrufunda bulunduran kişiler tarafından
kullanılan yerler çöp çıkarsın veya çıkarmasın herhangi bir yıl veya yılın
herhangi bir kısmı için aşağıda öngörülen oranda Temizlik Resmi öderler.
1. Her Konut için;
2. Her Yazıhane için;
3. Her dükkan için;
4. 500m²’den küçük bir ambar için;
5. 500m²’den büyük her ambar için;
6.Yataksız Klinik ve Doktor Muayenehanesi için;
7. Kahvehane, Fırın, Lokanta, Bar, Pastane veya

60.00
60.00
80.00
80.00
90.00
60.00

YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL

Berber dükkanı olarak kullanılan yer için:
8. 100 Yatağa kadar olan otellerden;
101-400 Yatağa kadar olan otellerden;
401-1000 Yatağa kadar olan otellerden;
1001 Yatak ve daha yukarısı için;
9. Koğuş, pansiyon, yatı evi veya benzeri
herhangi bir yer için;
10. Her banka ile bankacılık hizmeti gören
Kooperatif veya bunların her şubesi ile
Litografçılıkta kullanılan her yer için;
11. Her matbaa için ;
12. Yataklı Kliniklerden;
13. Her fabrika, endüstriyel işyeri olarak
Kullanılan herhangi bir işyeri için;
14. Her Devlet Dairesinden;
15.Yukarıda gösterilmeyen herhangi bir konut
veya işyerinden;

80.00 YTL
200.00 YTL
400.00 YTL
500.00 YTL
900.00 YTL
200.00 YTL

160.00 YTL
80.00 YTL
80.00 YTL
250.00 YTL
130.00 YTL
200,00 YTL

Sosyal yardım aldığını, Sosyal Hizmetler Dairesinden temin ettiği,
belge ile kanıtlayanlar, Temizlik Resminden muaf tutulacaktır.
Çöplerin
Toplanması ve
Bidonların
Kaldırılması

7.

Çöp bidonları boşaltılmak üzere Belediye Başkanının zaman zaman
belirleyeceği zaman ve saatlerde uygun bir yere bırakılacaktır.
Çöp bidonları hiçbir şekilde çöp toplama gününden önce dışarıya
çıkarılmayacak ve çöpler boşaltıldıktan sonra bidonlar ev ve/veya
dükkân içerisinde muhafaza edilecektir.

Çöplerin
İmhası

8.

Toplanan çöpler, Belediyece uygun görülen yerlerde biriktirilir ve
yakılmak suretiyle ve/veya uygun görülen başka bir şekilde imha
edilirler.

İnşaat Artıkları
ve Arsaların
Temizletilme
Yükümlülüğü

9.

(a) Kiracı, mal sahibi veya tasarrufunda bulunduran şahıslar herhangi
bir
yerde
bulundurdukları
inşaat
artıklarını
kaldırmakla
yükümlüdürler.
(b) Beldenin genel görünümünü etkileyen ve çevre güzelliğini bozan
arsa veya başka yerler içindeki döküntü, birikinti ve atıklar arsa
ve/veya o yerin sahibi, kiracısı veya tasarrufunda bulunduran şahıslar
tarafından temizletilir.
(c) İnşaat artıkları ve/ veya sair artık maddeler Belediyece saptanan
moloz dökmeyenleri dışında hiçbir yere dökülmez ve/veya atılmaz.
Belediye yukarıda (a) ve (b) paragrafında belirtilen inşaat artıklarını
veya birikintilerini kaldırmak zorunda değildir.
Böyle bir zorunluluğun doğması ve kaçınılmaz olması halinde
temizleme ve/veya artıkları kaldırma işlemleri Belediyece yapılır ve
yapılan işlerin karşılığı olan para miktarı mükelleflerden alınır.

Yasaklar

10.

Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yere çöp, kâğıt artık madde
ve benzeri şeyler atılmaz, yerlere tükürülmez ve belde hiçbir şekilde
kirletilmez ve/veya beldenin kirletilmesine rıza gösterilmez.
Bu madde kurallarına aykırı hareket edenler hakkında
Belediyeler Yasası’nın 122. maddesi uyarınca işlem yapılır.

11.

Hiçbir kimse, belediye sınırları içerisinde herhangi bir yerde hurda
araç bulunduramaz ve/veya bulundurulmasına rıza göstermez.
Bu madde hilafına hurda araç bulundurulması halinde söz
konusu araçlar belediyece kaldırılır ve Belediye Başkanının talimatı
uyarınca uygun yerlere ve/veya bu maksatla tahsis edilen yerlere
taşınır ve doğacak masraflar ilgili kişilerden tahsil edilir.

Apartmanlarda
Bulunması
Gerekli Çöp
Depoları

12.

Her apartman sahibi, apartmanda çöplerin muhafaza edilmesi için çöp
deposu yapacak ve/veya çöplerin kapalı yerlerde muhafazasını temin
etmek zorunda olacaktır.

Arsalardaki
Otların
Vs. Atık
Maddelerin
Temizlenmesi

13.

Arsa sahipleri ve/veya kiracıları ve/veya arsaları işgal ve/veya
tasarrufunda bulunduranlar arsalarında bulunan otları, taşınabilir her
türlü atık madde ve/veya çöpü temizlemekle yükümlüdür.

Aydınlatma
Resmi
Mükellefiyeti ve
Aydınlatma
Resmi
Oranı

14.

Aşağıda öngörülen ve yıllık olarak saptanan, Belediye Meclisince
belirlenen Aydınlatma Resmi ücretleri Ağustos, Eylül ve Ekim
aylarında üç eşit taksitle Belediye veznesine yatırılır.
Belediye sınırları içerisinde herhangi bir taşınmaz malın, konut
veya işyerinin, kiracısı ve/veya tasarrufunda bulunduran kişiler, bu
gibi yerlerin önünde ışık olsun veya olmasın her yıl aşağıda öngörülen
oranda Aydınlatma Resmi öderler.

Hurda
Araçlar

1. Her Konuttan;
2. Her İşyerinden
15.

30.00 YTL
50.00 YTL

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

