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

Alayköy Belediyesi Meclisi, Belediyeler Yasası’nın 22’inci ve 133’üncü maddeleri
uyarınca Bakanlık ve Bakanlar onayı ile aşağıdaki Tüzüzğü yapar.
Kısa İsim

1. Bu Tüzük, Alayköy “Yol ve Trafik Düzenleme” Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye Meclisi” Alayköy Belediyesi Meclisi anlatır.
“Bakanlar”,K.K.T.C İçişleri ile ilgili Bakanlığı anlatır.
“Motorlu Araba”,Motosiklet dâhil bir trenden başka mekanik itme gücü olan aracın
her çeşidini anlatır.
“Park Yeri” Bakıcısı olsun veya olmasın durmakta olan motorlu araçların kalabileceği
önceden Belediye Meclisince tespit edilmiş bir yeri ifade eder.
“Trafik”, Motorlu araba ve araç kapsamına giren herşeyi yayaları ve yedekte çekilen
sürülen ve güdülen tüm hayvanları ifade eder.
“Yol”, herhangi bir yol, sokak, meydan, patika, kaldırım, açık yer ve halkın
girebileceği her sahayı ifade eder ve herhangi bir yol ile ilgili olarak kullanılan her
köprü, hendek, set menfez, yaya geçidi ve destek duvarını da ihtiva eder.
“Terminal”, Alayköy Belediyesine ait otobüs terminalini anlatır.
“Bisiklet”, mekanik bir itme gücü ile hareket etmeyip, pedal gücü ile hareket edebilen
2, 3 veya 4 tekerlekli aracı ifade eder.
“Fayton”, Bir veya birden fazla hayvanla çekilen ve insan taşımasında kullanılan
arabayı anlatır.

Park
Yerleri
Saptamak

3. 1-

Belediye Meclisinin park yeri saptamada yetkileri:
(a) Belediye sınırları dâhilinde uygun ve müsait yerlere park yerleri açılması;
(b) Kamu, kurum, kuruluş ve müesseselerinin zaman zaman yapabilecekleri
müracaatları inceleyerek uygun görülmesi halinde özel park yeri açma izni
verilmesi.
(c) Tespit edilecek olan park yerlerinde duracak araç veya araçların tipi, adet ve
kalacakları zamanın tespit edilmesi;
(d) Araçların park edeceği genel yerleri veya sokakları tespit edebilir. Şöyle ki;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Park yerinde duracak aracın (aşağıda izahı verildiği gibi) tip, adet ve
kalacağı zamanı tespit eder.
Park edecek araçların tip ve sayısını eder.
Her aracın park yerinde duracağı zamanı tesbit eder.
Uygun göreceği miktarda park yerinde araç park saati koyabilir.
Araç park saati bulunan veya bulunmayan herhangi bir yerde park
edecek araçlardan nakit ücret miktarını tespit edebilir.
Araç park saatleri olan park yerlerinde durma müddeti, ödeme şekli ve
ücretin kime veya kimlere ödeneceği tespit edilir.

(e) Araç park saatleri olan park yerlerinde durma müddeti, ödeme şekli ve ücretin
kime veya kimlere ödeneceğini tespit edebilir.
(f) Tespit edilecek olan park yerlerine belirleyici trafik işaretlerinin konulması;
(g) Saptanacak olan park yerlerine süre belirleyici saatler konması;
(h) Saptanacak olan park yerlerine park edecek olan araçlar hakkında diğer her
türlü düzenleyici kuralların konması için kararlar alabilir. Belediye Meclisince
alınabilecek bu tip kararlar ikinci bir karar alınıncaya kadar yürürlükte kalır;
2- (a) Hiçbir araç park yeri olarak tespit edilen yerlerden başka herhangi bir yol veya
genel yerde duramaz veya park edemez.
(b) Araçlar, tiplerine göre tespit edilen park yerinden başka herhangi bir yer veya
park yerinde duramaz.
(c) Hiçbir araç park yerinde süre tespit edilmemişse o süreden daha fazla bir süre
için park edemez veya kalamaz.
(d) Belediye Meclisince tespit edilen park yerleri dışında şahıslarca özel işaretler
konarak park yeri tespit edilemez.
(e) Belediye Meclisince bu madde altında alınacak kararlar hilafına hareket
edilemez.
Durak
Yerleri
Saptamak

4. 1- Belediye Meclisinin duraklarla ilgili yetkisi:
(a) Belediye sınırları dâhilinde yollarda kentsel ve kentler arası yolcu taşıyan
araçlar için yük ve yolcu indirip bindirmelerini sağlamak amacıyla durak
yerleri tahsis edilmesi
(b) Durak yeri olarak saptanacak yerlerde durmak ve yük ve yolcu indirip
bindirmek için izin verilecek olan araçlarla bu araçların tip, adet ve durma
sürelerinin tespit edilmesi;
(c) Saptanacak olan durak yerlerinde duracak olan araçlar hakkında diğer her türlü
düzenleyici kuralların konması için kararlar alabilir. Belediye Meclisince bu
madde altında alınabilecek kararlar ikinci bir karar alınıncaya kadar yürürlükte
kalır.
2(a) Hiçbir araç, durak yeri olarak tespit edilen yerler dışındaki yerlerde yük ve
yolcu bindirip indiremez;
(b) Hiçbir kimse, aracı ile Belediye Meclisince tespit edilecek bir durma
süresinden fazla durak yerlerinde durup yük ve yolcu bindirip indiremez;
(c) Hiçbir kimse durak yeri olarak tespit edilen bir yerde Belediye Meclisince
otobüs bekleme gayesiyle inşa edilen veya portatif olarak takılan kapalı durak
yerini veya bir parçasını tahrip edemez, kıramaz, sökemez;
(d) Hiçbir kimse bu madde altında Belediye Meclisince alınacak herhangi bir karar
hilafına hareket edemez.

Trafiğe
Müdahale
Etmek

5.
Belediye Meclisi alacağı kararlarla;
(a) Belediye sınırları dâhilinde hangi tip aracın hangi yolları hangi zamanlarda
kullanacağını tespit edebilir.
(b) Zaman zaman veya sürekli olarak ikinci bir karar alıncaya kadar Belediye
sınırları dâhilindeki bazı yolları trafiğe kapatabilir veya belirli tipteki araçların
kullanımına kapalı tutabilir.
(c) Belediye sınırları dâhilinde bazı yol ve sokakları sadece yayaların kullanımına
tahsis edebilir.

(d) Belediye sınırları dâhilindeki geniş cadde veya yolları şeritlere ayırabilir ve bu
şeritlerin her birini hangi tip araçların kullanacağını tesbit edebilir.

Tek Yönlü
Yolların
Saptanması

6.

Trafik
İşaretleri

7.
Belediye Meclisi;
(a) Belediye sınırları dâhilinde gerekli görülen yol ve yerlere trafik işaretleri
konması için karar alabilir.
(b) Yollar üzerine boya ile gerekli trafik işaretlerinin çizilmesi için karar alabilir.
(c) Trafik işaretlerinin çevresine sakınca yaratacak biçimde herhangi bir şeyin
veya işaretin veya afişin veya levhanın veya benzeri herhangi bir şeyin
konması, dikilmesini, gösterilmesini veya boyanmasını engelleyici
kurallar koyabilir ve bu konuda kararlar alabilir. Böyle bir durumda alınacak
herhangi bir karar ilgili şahsa bir ihbarla bildirilir. İhbarda belirtilen süre
zarfında talep edilen hususun giderilmesi gerekir. Gideremediği takdirde
Belediye sakınca yaratan hususu kendisi giderir ve masraflar ilgiliden talep
edilir. Ödenmediği takdirde aleyhinde yasal muamaele başlatılır.
(d) Hiçbir trafik işareti veya levhası hasara uğratılamaz, kırılmaz veya tahrip
edilemez.

Trafiği
Yönlendirme

8. 1- Belediye Meclisi kararlar alarak Belediye sınırları içerisindeki yollarda yaya
veya geçitleri veya yayalara mahsus bölümler tesbit edebilir.
(a) Yayalar yolun kaldırımında durmalı ve yürümelidirler. Eğer kaldırım yoksa
yolun sağından veya banketten yürümelidir.
(b) Yayalar hiçbir zaman diğer herhangi bir yayanın serbestçe gelip geçişini veya
trafiğin herhangi bir şekilde engellememelidir.
(c) Yaya geçidi bulunan yerlerde mutlaka yaya geçidi kullanılmalı ve yolun başka
bir yerinde karşıya geçiş yapılmamalıdır.
(d) Hiçbir kimse trafik akışını engelleyecek şekilde yol içerisinde oturamaz,
yatamaz ve duramaz.
(e) Yayalar kendilerine ayrılan bölümlerde veya yollarda yaya akımını ve trafiği
engelleyici bir biçimde sırtında veya elleriyle herhangi bir cismi taşıyamaz.
(f) Hiçbir kimse büyük veya küçükbaş herhangi bir hayvanı Belediye sınırları
dâhilinde anayollara 25 metreden yakın mesafe içerisinde güdemez, otlatamaz
ve barındıramaz.

Belediye Meclisi zaman zaman alacağı kararlarla Belediye sınırları içerisinde
trafik akışının düzenli ve sistemli olmasını sağlamak gayesiyle motorlu araçlar
veya hayvanlar için uygun görülecek olan yolları tek yönlü yol olarak
saptayabilir ve bu hususta gerekli tüm düzenleyici kuralları koyabilir.

2- Belediye Meclisi alacağı kararlara Belediye sınırları dâhilinde bisiklet, çocuk
arabaları, motosiklet, elle sürülen motorlu araçlar ve hayvanlar için yollarda
bölümler ayırabilir.
Fayton ve
Yük
Arabaları

9.

Terminal
Tesis
Etmek

10.

Hiçbir kimse Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yolda fayton veya yük
arabası süremez ancak Belediye Meclisi turistik veya başka amaçla saptayacağı
şartlar doğrultusunda fayton veya yük arabası kullanılmasına izin verebilir,

Belediye Meclisi alacağı kararlarla;

(a) Belediye sınırları dâhilinde araçlar için trafiğin düzenli ve sistemli
yürütülmesini sağlamak gayesiyle otobüs terminali veya terminalleri inşa
edilmesi veya uygun ve müsait olup terminal olarak kullanıma hazır vaziyette
bulunan tesis ve alanların otobüs terminali olarak kullanılmasını sağlayabilir.
(b) Hizmette konulabilecek herhangi bir otobüs terminalinin halka verimli bir
şekilde hizmet sunabilmesi için kentle terminal arasında kentsel ulaşım yapan
araçlar tahsis edilebilir.
(c) Kentsel ve kentler arası yolcu taşıyan araçların terminal dışındaki duraklarda
ve belediye sınırları dâhilinde herhangi bir başka yerde yolcu ve yük almak için
beklemelerini engelleyici kural hüküm ve yasaklar koyabilir.
(d) Hizmete konulabilecek herhangi bir otobüs terminalinin halka verimli bir
şekilde hizmet sunabilmesi için bu tüzük hükümleri uyarınca gerekli
düzenlemeleri yapabilir.
(e) Otobüs terminallerinde terminal binası ve terminal alanı içerisindeki
düzenlemeleri yapmak hususunda gerekli her türlü kuralı koyabilir.
Polis Genel
Müdürü ile
İstişare

11.

Belediye Meclisince bu tüzük tahtında alınacak kararlardan önce Polis Genel
Müdürlüğü ile istişarede bulunulur.

Yürürlükten
Kaldırma
R.G.Tarih
4/4/1989
A.E. 148

12.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle Alayköy Belediyesi “Yol ve Trafik
Düzenleme Tüzüğü” yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş

13.

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

