BELEDİYELER YASASI
(51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014,53/2015,
21/2017 ve 3/2018 Sayılı Yasalar)
Madde 88 ve 133 Atlında Yapılan Tüzük
Güzelyurt Belediye Meclisi, 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası’nın 88’inci ve 133’üncü
maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile
aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim
12.11.1996
R.G. 130
EK III
A.E.111
07.03.2003
R.G. 21
EK III
A.E.135
20.05.2008
R.G. 89
EK III
A.E.392
09.06.2009
R.G. 99
EK III
A.E.428
05.04.2011
R.G. 59
EK III
A.E.186
22.10.2013
R.G. 167
EK III
A.E.545
11.03.2015
R.G. 42
EK III
A.E. 191

1.

Bu Tüzük, “Güzelyurt Belediyesi İlân, Reklâm ve Levha Resmi(Değişiklik)
Tüzüğü” olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” anılan “1996 Güzelyurt
Belediyesi İlân, Reklâm ve Levha Resmi Tüzüğü” ile birlikte okunur.

Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük, 6’ncı maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 6’ncı madde
6’ncı
konmak suretiyle değiştirilir:
Maddesinin
Değiştirilmesi
“Resimler 6. Belediye, bu Tüzük kurallarına uygun olarak aşağıda
1.Cetvel’de belirtilen Resimleri alır:
1.CETVEL
(1)

Belediyeye ait pankart asma yerlerine, şartlı veya şartsız
olarak boyutu 3x2 metreye kadar olan reklam
pankartlarının asılması için verilen her 7 günlük izin
karşılığı 60.00TL resim alınır.

(2)

(a) İşyeri üzeri ve/veya işyerinden ayrı bir yere özel
reklam levhası ve/veya levha dikmek veya asmak
maksadı ile verilen her izin için her yıl veya yılın
herhangi bir kısmı için aşağıdaki resimler alınır:
(i) İşyeri üzerine konan her levha için 90.00TL
(ii) İşyerinden ayrı bir yere konan her levha için
senede 1500.00TL
(b) Özel reklâm levhası ışıklı olarak kullanılacaksa;
(i) İşyeri üzerine konan her levha için; 100.00TL
(ii) İşyerinden ayrı bir yere konan her levha için
senede; 1,500.00TL
(iii) Belediyeye ait raket ve yolcu durak yerlerine
Belediye ile sözleşme yapmak sureti iletek
yönlü olarak ve 120x180cm ölçülerinde
takılacak her reklam afişi için;
(1) Aydınlatma sistemi olsun veya olmasın
bir hafta süreliğine verilecek her izin
için 150.00TL
(2) Aydınlatma sistemi olsun veya olmasın
bir ay süreliğine verilecek her izin için
300.00TL
(3) Aydınlatma sistemi olsun veya olmasın
6 ay süreliğine verilecek her izin için
1,400.00TL
(iv) Belediyeye ait araziler üzerine Belediye
tarafından monte edilen ve billboard olarak
tanımlanan reklam elemanları üzerine 3x2.30
metre ölçülerinde reklam levhalarına
takılacak her reklam afişi için aydınlatma
sistemi olsun veya olmasın;
(1) Bir hafta süreliğine verilen her izin için
200.00 TL
(2) Bir ay süreliğine verilen her izin için
450.00 TL
(3) 6 ay süreliğine verilen her izin için
2,000.00 TL
(v)

Belediyeye ait araziler üzerine Belediye
tarafından monte edilen ve billboard olarak
tanımlanan reklam elemanları üzerine 3x2.30
metre ölçülerinde reklam levhalarına
takılacak her reklam afişi için aydınlatma
sistemi olsun veya olmasın;
(1) Bir hafta süreliğine verilen her izin için
200.00 TL

(2) Bir ay süreliğine verilen her izin için
450.00 TL
(3) 6 ay süreliğine verilen her izin için
2,000.00 TL
(3) Dikilecek özel reklâm panosu, dikildiği yerle(boş
arsa, konut üzeri, işyeri üzeri) olan ilişkisi herhangi
bir kira sözleşmesine tabi ise reklâm panosunun
içerdiği içerik ile dikildiği yer arasında kira
sözleşmesi dışında herhangi bir ticari bağ yoksa bu
tür reklâm levhalarında senede reklam levhasının
her yönü için,
(a) 5x10
metreye
kadar
olan
reklam
levhalarından 2,000.00 TL
(b) 10x20 metreye kadar olan reklam
levhalarından 2,000.00 TL
İlan, reklam ve levha resmi alınır.”
Yürürlüğe
Giriş

3.

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

