BELEDİYELER YASASI
(51/1995 Sayılı Yasa)
100. ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük.

Alayköy Belediye Meclisi Belediyeler Yasası’nın 100’üncü ve 133’üncü maddelerinin
kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Bakanlık ve Bakanlar Kurulu onayı ile aşağıdaki Tüzüğü
yapar:

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, 1996 Alayköy Belediyesi “Yol Açılması ve Yola Tecavüz Harcı”
Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye”, Alayköy Belediyesini;
“Belediye Meclisi”, Alayköy Belediye Meclisi’ni;
anlatır.

Yol Açma
İzni

3.

Belediye sınırları içerisinde yeni yol açılması, önceden Belediyenin yazılı izni
ile olur. İzin verilmesi halinde Belediye ilgili kişilerden yol açılması harcı
alır.

Yol Açılması
Harcı

4.

Yol açılması harcı; yol açılması, yapımı ve tamir maliyetinin %1’i (yüzde biri)
oranındadır.

Denetim

5.

Yeni yol açılması değiştirilmiş halindeki Fasıl “Yollar ve Binalar” Düzenleme
Yasasına uygun olarak Belediye’nin denetim ve gözetimi altında yürütülür.

Laboratuar
Tahlilleri ve
Kontroller

6.

Yeni yol açılması ile ilgili olarak yapılması gereken laboratuar tahlilleri ve
kontroller Belediye tarafından yapılır ve/veya yaptırılır.

Laboratuar
Tahlil ve
Kontrol
Masraflarının
Ödenmesi

7.

Belediyenin yaptığı ve/veya yaptırdığı laboratuar tahlilleri ve/veya kontrol
işlemleri için doğabilecek tüm masrafları ilgili kişiler öder.

Depozit

8.

İnşaat işleriyle ilgili olarak Belediye, yola yapabilecek herhangi bir zararı
karşılamak için inşaat sahibinden ve/veya inşaatı yaptıran kişiden, inşaat
işlemlerine başlamazdan önce ................. YTL depozito alır.

Hasarın
Ödenmesi

9.

Belediye sınırları içerisinde yol kazım işlemleri sırasında yola yapılacak
herhangi bir hasar, hasarı yapan kişiler tarafından ödenir. Söz konusu
hasar,

hasarın verildiği tarihteki maliyetler göz önünde bulundurularak Belediyece
saptanır.
Yola
Tecavüz ve
İşgal Harcı

10.

Herhangi bir amaçla Belediyeye ait herhangi bir meydan, cadde, yol, sokak,
kaldırım veya buna benzer yerleri işgal etmek veya tecavüzde bulunmak
Belediyeden önceden yazılı izin alınmasına bağlıdır.

Önceden izin alınması halinde Belediye,yola tecavüz ve işgal harcı olarak her
saat başına ................ YTL alır.

Suç ve
Cezalar

11.

Bu Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Belediyeler Yasasının
ilgili maddeleri altında işlem yapılır.

Yürürlükten
Kaldırma

12.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile Alayköy Belediyesinin “Yol Açılması ve
Yola Tecavüz Harcı” Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş

13.

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

