BELEDİYELER YASASI
(51/1995 Sayılı Yasa)
74 ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük
Güzelyurt Belediye Meclisi,Belediyeler Yassının 74 ve
133’üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak,Bakanlık ve
Bakanlar Kurulu onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim

1-Bu Tüzük Güzelyurt Belediyesi Kolluk Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tanım

2-Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye”Güzelyurt Belediyesini;
“Belediye Meclisi” Güzelyurt Belediye Meclisini;
“Yasa” 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası’nı anlatır.

Amaç

3-Bu Tüzüğün amacı,Belediye Kolluk Görevlilerinin Belediyeler
Yasası’nda belirtilenler dışında kalan görevleri,kıyafetleri ve hızmetiçi
eğitimleri ile ilgili hususlar belirlemektir.

Kolluğun
Görevleri

4-(1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini halkın huzurunu ve
sağlığını korumak amacı ile Yasa ve Tüzüklerde;
a) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibarıyle
Belediyenin diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Belediye
Kolluğunca yerine getirilmesi doğal olan görevleri yapmak.
b) Belediyenin diğer birimleri ile ilgili olduğu halde kollukla
işbirliği halinde yürütülmesi Belediye Başkanlığınca
istenilen
hızmetleri ifa etmek
(2) Belediye Meclisi tarafından alınan ve uygulaması kolluğu
ilgilendiren kararları,emir ve yasakları uygulamak ve sonuçları
izlemek.
(3) Belediye Başkan ve Müdürünün vereceği emirleri yerine
.
getirmek.
(4) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak.
(5) Yolda hastalanan,kazaya uğrayan,düşüp kalkan kimseleri ve genel
olarak durumları itibarıyle yersiz-yurtsuz ve muhtaç olanları ilgili
sosyal kurumlara iletmek,korumak ve gerekirse haklarında
soruşturma yapmak.
(6) Ev,apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına
mani olmak. Çöp kutu ve artıklarının eşelenmesini önlemek.Sabah
erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak çevreyi
rahatsız edenlere mani olmak.
(7) Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine yasal olarak tabi
iken izin almaksızın veya resim,vergi veya harç vermeksizin
yapılan işleri saptamak;bunların
yapılmasında,işletilmesinde,kullanılmasında veya satılmasında
sakınca varsa derhal menetmek ve yasal işlem yapmak.
(8) Sağlık ve Temizlik ile ilgili görevlerin yerine getirirlmesinde
Sağlık ve Temizlik birimlerine yardımcı olmak.

(9) Mevzuata uygun olarak damgalanmamış,hileli,ayarı
bozuk,terazi,kantar,baskül,litre,kilo ve metre gibi ölçüleri
kullandırmamakk,kullananlar hakkında gereki işlemi yapmak.
(10) Satışa arzedilen malların fiyat denetimini yapmak,mallar üzerine
fiyat etiketlerinin asılmasını sağlamak ve o fiyatın üstünde satışı
önlemek.
(11) Beldenin yabancısı olan kimselere yol göstermek.Danışmak ve
buna benzer hususlarda yardımcı olmak.
Hızmet İçi
kurs Eğitim

5- Belediye Kolluk Görevlilerinin zaman zaman düzenlenek eğitici
ve seminerlere katılmasını sağlamak;Bu amaçla Polis Genel
Müdürlüğü’ne bağlı servislerde yapılacak hızmet-içi eğitim
programlarına katılmak.

Kolluğun
Kıyafeti
açıkladığı

6- Belediye Kolluğu Görevlilerinin giyeceği elbise lacivert renkte ve
mevsimine uygun kaliteli kumaştan olup ayrıntıları aşağıda
gibidir:
1- Erkek Personel İçin:
a) Ceket
Bel kısmı godeli olmak üzere tam kruvaze,çift sıra altı
düğmelidir.Beden boyu,kolların tabii sarkıtılmış halinde
başparmak ucu uzunluğundadır Yaka açık ve çift dikişlidir.. Üst
yaka parçası 4- 4.5cm. ve yaka genişliği 7.5cm.’dir.Ön tarafta
kalpa ile birleşen uçları dik kenarlıdır.Devrik kısımları üst
düğmeden itibaren 10-15-18cm.uzunluğundadır.Kalpalara rozet
iliği açılmaz.
Cekette 2cm.çapında hafif bombeli beyaz kararmaz
madeni altı düğme bulunur.Göğüs cepleri yoktur.Dış alt cepler
gizlidir.Üstten konan kapaklar düğmesiz olup ceketin ortası
arkadan dikişlidir.
Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük
boyda üç metalik düğme vardır.İçte iki cüzdan cebi ve bir
küçük cep bulunur.Astar,kumaşa uygun renkte olur.
b) Pantolon
Düz paçalı ve belden başlayarak diz kapağına kadar
uzanan kısım vücuda uygun bollukta olur,paçalara doğru
darlaşır.Paça genişliği 22-24cm.’dir.Boyu,paçalar üzerine
düşecek uzunluktadır.
Pantolonda iki yan ve bir arka cep bulunur.Arka cep
kapaklıdır.Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer,geride
bir olmak üzere kemer takmak için 2-4cm.boyunda,1cm.eninde
ve kendi kumaşından köprüler yapılır. (Şekil 2)
c) Şapka
Elbise kumaşından yapılır.Güneşlik,kuşak ve tepelik
kısımlarından ibarettir.

Güneşlik: Beyzi biçimindedir.Üst ve alt kısımları plastik madde
ile sert mukavadandır.Tamamı plastik veya fiberden de
olabiir.Kokardın hizasında güneşliğin genişliği 5cm.’dir.
Kuşak (Şapka Kemeri): 4.5cm.genişliğindedir.Dikliği sağlamak
için içten mukavvalıdır.Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir
şerit (Grogen kurdela)geçirilir. Kurdelenin ek yeri kokardın
altında kalır.
Tepelik: Tek parçalı,düz ve gergindir.Gerginliği temin için
çelik tel veya ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur.Tepeliğin üst
kısmı,önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun çapı
29,kısa çapı 27cm’dir. Baş çevresiyle mütenasip olarak
tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.Şapkanın iç kısmı
astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile çevrilidir.Tepenin üst
kısmında kokart bulunur.(Şekil 3)
d) Gömlek
Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür.Kışlık gömlek
ceket içine giyilir.Poplin,keten,fresko veya viskondan gri veya
açık mavi renklidir.Yakası açık ve spor biçiminde kol kapakları
düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste düğmeli iki cebi vardır.
Cepler 14-17cm. Ebadındadır.6cm. genişliğinde bir kapak
ortası plikaşeli cebe düğme ile iliklidir.Kol,cep ve bedende
kullanılacak düğmeler 1-2cm. Çapında,mika veya kemik olup
gömlek rengindedir. (Şekil 4)
İsteyen Belediyeler,iklim zaruretlerini gözönünde
tutarak,yazlık gömleklerin kısa kollu olmasına karar
verebilirler.
e) Kravat
Koyu lacivert yün,keten veya terlinden olup
desensizdir.Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon
kemerinin altına gelecek uzunluktadır.
f) Ayakkabı
Siyah renkli deriden,üstten bağlı ve maskaratlıdır.Kışın
lastik veya kauçuk altlı iskarpin olabilir.
g) Çorap
İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya
lacivert renklidir.
h) Eldiven
İçerisi müflonlu veya tüylü siyah süet veya deridendir.
(Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz
renkli ve merserizedir.)
ı) Kemer
2-3cm.genişliğinde,elbise renginde veya koyu renkli
deri veya vinilekster ve üzeri armalı madeni tokalıdır.

i) Pardesü
Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır.
Genel biçimi kruvaze,iki yandan cepli,dört düğmelidir ve boyu
diz kapağı hizasındadır.Ön göğüs hızasında galsamaları vardır.
Yakası düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır.Klapa
genişliği 11cm.,yaka kenarı üç sıra dikişlidir.
Göğüs parçaları omuzdan göğüse doğru 20cm.
Uzunluğundadır.Omuz ve kol dikişlerinden bedene tesbit
ettirilmiştir.Galsamanın birleştiği omuz noktası ile yaka
arasında 4cm. açıklık vardır. Serbest olan köşede bir düğme
bulunur. Cepler, yan kesik cep tipindedir.Cep ağızları 45cm.’dir ve kumaş parçalıdır.
Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır.Alt dikişten dönen
8cm.genişliğinde kapaklar üst dikişi 3cm.geçecek kadardır ve
düğmelidir.
Robalar,arka robada,yaka omuzlar ve kol dikişlerinden
sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve ön parçalarda
arkadaki gibi üç sıra dikiş vardır.
Bel kemeri,iki taraftan üçer sıra dikişlidir.Belin iki
tarafında kemer köprüleri ve pardesünün arka ortasında kemer
köprüleri ve pardesünün arka ortasında dikişi vardır.(Şekil 6)
j) Meşin Ceket
Siyah deriden olup kruvaze ve iki sırada altı düğmelidir.
Biçimi reglan kollu (Truakar)ve 90cm.boyundadır.İçi kürklü
veya müflondur.
Yakası düz erkek yakasıdır.Yaka genişliği arka
ortasında 6cm.’dir.Sol klapada bir ilik olup,istenildiği zaman
sağ yakanın altındaki düğmeye iliklenir.
Kollar reglan kollu olup ön parçada kol kapağı
hizasında kol üst dikişine düğmelenen bir bant vardır.
Bel kemeri tokalıdır.Kenarları içten dikişlidir.
Önde kapalı iki gizli cep vardır.Kapak uzunluğu
18cm.’dir.Düğmeler ceket derisinden olmak üzere 2.5cm.
çapındadır.(Şekil 7)
II. Kadın Personel İçin.
a) Tayyör
Ceket ve etekten ibarettir.Erkek personel
kumaşındandır.
Tayyörün boyu,kolların tabii sarkıtılmış halinde
başparmak ucu uzunluğundadır.Tam kruvaze modelde olup çift
sıra iki düğme ile iliklenir.Üst yaka 4cm.,yaka genişliği
8cm.’dir.Yaka koltuk hizasına kadar açıktır.Tayyörün iki
yanında 5cm.genişliğinde kapakları olan iki gizli cebi
vardır.Kapaklar cebi örtecek vaziyettedir.
Kollar düz tayyör koludur,kol ağızları kapaksızdır.Kol
üst dikişin ucunda 5cm.uzunluğunda yırtmaçları vardır.

Tayyör arka ortasında bir dikişlidir.İki pens ile vücuda
oturtulmuştur.Etek arkasında çift pilili olan,arkadan
fermuarlı,program ve ekstrafordan kemerli ve düzdür.Uzunluğu
diz kapağı civarındadır. (Şekil 8)
b) Kep
Elbise kumaşındandır.Kalotu üç parçalıdır.Kepin kenarı
baş çevresini bütün döner ve arka ortasında iki uç incelerek
birbirinin üstüne biner.Kenarın genişliği sağ tarafta 5.5cm., ön
ortasında 6cm.,sol ve üç dikişin birleştiği tarafta 9.5cm.’dir.
Astar yerine fötr ile çalışılır,ayrıca astar konmaz .Baş
çevre kordelası ile lastiği vardır. (Şekil 9)
c) Gömlek
Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi
erkek gömleği ile aynidir.
d) Çorap
Ten rengi,normal ipek veya naylon çoraptır.
e) Ayakkabı
Siyah vidaladan,maskaratsız ve bağsız yarım
topukludur.
f) Kravat
Erkek personelin aynidir.
g) Eldiven
Siyah veya lacivert renkte,süet veya deriden desensiz
düz spor eldivendir. (Törenlerde kullanılmak üzere verilecek
eldiven beyaz renkli merserizedir.)
h) Pardesü
Genel biçim,yaka,göğüs parçaları,cepler,robalar,arka bel
kemeri bakımından erkek pardesüsünün ayni olup sadece
ilikleniş sağdan soladır.

İşaret,İsim

7- Belediye kolluk amir ve memurların takacakları işaretler Belediye
kamu görevlileri yasası tahtında,ilgili yasa çıktığı zaman Belediye
Meclisince saptanır.

Plakaları ve
Belediye Şehir
Amblemleri

a)Kokart (Şekil 10)
Kokart arkasındaki maşalar vasıtası ile,şapka tepeliğinin üst kısmına
takılır.
Kokart dökme veya pres kararmaz madendendir.İç zemin gri
veya mavi renktedir.Kokart tümü ile polyester kaplı olabilir.Kadın
personele ait kepte ise kokart kepin sol ön kısmında bulunur.

b) Arma (İşaret)
Arma,kokardın üst kısmındaki ayyıldızın çıkarılmış bir
örneğidir.Ceket yazlık gömlek veya pardesünün sol göğüs hizasına
takılır.Belediye kolluk görevlileri bu armayı kullanır.
c) Rütbe İşaretleri (Şekil 11)
Kolluk amir ve memurları ve rütbelerine göre takacakları özel
işaretlerle birbirlerinden ayrılırlar.Bu işaretler elbise takımının
cüz’üdürler.
Temel işaret,beyaz madenden yapılmış 6cm. Uzunluğunda tek
kanattır.İki taraflı (simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağından ibaret olup
dökme veya pres olarak yapılır.Tümü ile polyester kaplı olabilir.
Arkasında bulunan kanca veya vidaları ile şapkadan kokart altına ceket
yazlık gömlek ve pardesüde sağ göğüs üzerine takılır.
Kolluk Memuru:
Tek kanat,(111.Derece)
Kolluk Sorumlusu;
Üstünde üç yıldız bulunan çift kanat,(1.Derece)
işaretlerini taşır.
Kolluk sorumlusu ayrıca işaret olarak kışlık ceket ile yazlık
gömleklerde,üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak
üzere,içinde tek yıldız bulunan ve kenar uzunlukları 2 veya 3cm.
Boyundadüz çizgi ile çevrelenmiş üçgen şeklinde madeni bröve takar.
d) İsim Plakası (Şekil 12)
Sağ göğüsteki rütbe işaretinin altında personelin bağlı olduğu
Belediyenin adı ile kendi adını belirten bir plaka bulunur.Plaka lacivert
renkte mika,plastik veya benzeri sert bir madenden olup 7cm.
genişliğindedir.Plakanın kenarları ince bir beyazlıkla çevrili olup
ayrıca üzerine beyaz yazı ile ilgili Belediyenin adı ve personelin adı ile
soyadı yazılır.
e) Şapka Sırması (Şekil 13)
Kolluk sorumlusunun şapkalarındaki güneşliğin üstünde ise beyaz
madeni iki zeytin dalı bulunur.Ayrıca kolluk sorumlusunun sağ omuz
cephesinde ceketin sağ göğsüne uzanan ve ceketin sağ göğsüne uzanan
ve ceketin üst düğmesine raptedilmiş beyaz bir kordon bulunur.
f) Apolet (Şekil 14)
Ceket, pardesü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apolet,
qgiyilen eşyanın kumaşından yapılır.Bir kat tela konmuş iki kat
kumaştan ve takriben 17cm.uzunluğundaa olup,omuz başlarına kol
dikişleri ile üst yaka dikişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile
temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir.Apoletin genişliği omuz
başlarında 6cm. ve omuz nihayetine gelen düğme hizasında 4 cm’dir.
Ucu yuvarlaktır.

Tek kanat rütbe işareti takan memur,komiser muavini bu
apoleti takarlar.Çift kanat rütbe işareti takan zabıta müdür muavininin
taktığı apoletlerin kenarlarına ayrıca 5mm.eninde beyaz sırma
geçirilir.Zabıta müdürlerinin taktığı apoletin kenarına ise 5mm. Eninde
beyaz renkle çift sırma geçirilir.
8- Kıyafetle ilişkin başlıca kurallar şunlardır:
a) Tüzükle belirtilmiş haller dışında kıyafet üzerine başka teçhizat veya
madalya,rozet ve benzeri şeylerin takılması yasaktır.
b) Belediye kolluk personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri
bağlı bulundukları Belediyenin amblemleri bu Tüzükte gösterilen
renk,vasıf ve şekillere uygun olarak verilir,takılır ve taşınır.
c) Kıyafet temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde
temiz ve bakımlı olmalıdır.
d) Resmi kıyafetle bulunanlar,üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda
bulunamaz.
e) Belediye kolluğu için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin
iyi kalitede olmasını gözetir.
f) Belediye kolluklarına verilecek kıyafetin,mevsim ve iklim şartlarına
göre giyiliş zamanlarını Belediye Başkanı belirler.
g) Belediye kolluk şubesinin amirleri ve şubeyi denetim ve teftiş
yetkisine sahip bulunanlar,Belediye kolluk personelinin bu Tüzük
hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket etmelerini
sağlamakla yükümlüdür.
Yürürlüğe 9- Bu Tüzük,Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
Giriş.
girer.

