
 

  
T.C. 

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 

 
 

GÜVERCİNKÖY KÜMESLERİNİN TAHSİS VE KULLANMA YÖNETMELİĞİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İlimizde yaşayan ve ilgili derneklere üye güvercin 

severlerin aynı alanda toplanmasını sağlamak, kontrollü ve hijyenik ortamda güvercinlerin 

barınmasını sağlamak, salgın hastalıkları engellemek ve kümes yapmaya  imkanı olmayan 

vatandaşlarımıza kümes temin etmektir. 

 
Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin yapmış 

olduğu Güvercinköy kümeslerinin kişilere tahsisi ve tahsis sonrası uyulması gereken kuralları 

kapsamaktadır. 

 
Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 18’inci maddesinin (m) bendi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar 

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

 

a) Belediye :  Odunpazarı Belediyesini, 

b) Belediye Başkanı :  Odunpazarı Belediye Başkanını, 

c) Belediye Encümeni :  Odunpazarı Belediye Encümenini, 

ç) Belediye Meclisi :  Odunpazarı Belediye Meclisini, 

d) Müdürlük  :  Odunpazarı Belediyesi  Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü,  

      ifade eder. 
 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Güvercinköy Kümeslerinin Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar 

 
Güvercinköy kümes tahsisine ilişkin usul ve esaslar 

MADDE 5-  (1) Güvercinköy kümeslerinin  tahsisine ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 

a) Kümes tahsis talebinde bulunacak kişilerin, Eskişehir İlinde yaşayan 18 yaş üstü, 

güvercin derneklerine üyeliği bulunan kişiler ile engelli veya birinci derece şehit 

yakını olmaları gerekmektedir. 

b) Kümes tahsisi, Eskişehir İlinde yaşayan 18 yaş üstü, güvercin derneklerine üyeliği 

bulunan kişiler ile engelli veya birinci derece şehit yakınlarının başvuruları arasından 

Belediye Encümeni tarafından kura usulü ile yapılacaktır. 

 

 



 

 

 
 

c) Kümes aynı adreste ikamet eden kişilerden sadece bir kişiye tahsis edilir. 

ç) Belediye personeline ve birinci derece yakınlarına kümes tahsis edilmeyecektir. 

d) Kümeslerin 6 adedi engelli ve birinci derece şehit yakınlarına ayrılacaktır. Engelli ve 

birinci derece şehit yakını için 6 adet  ayrılan kümeslerin  tahsisi, bu şartlarda başvuru 

yapanlar arasından ayrı bir kura ile belirlenecektir. 

e) Belediye kümeslerin 30 adedini kendi uhdesinde tutar. Bu 30 adet kümes, ihtiyaç 

halinde ve kamu yararının gerekli kıldığı durumlarda gerçek ve tüzel kişilere tahsis 

edilebilir. 

f) Kümesler, belirli sürelerle tahsis edilir. Tahsis işlemi mülkiyet hakkı doğurmaz. 

Belediye Encümeni tarafından belirlenen tahsis süresinin bitiminde, ihbara gerek 

olmaksızın her türlü atığı temizlenmiş ve kümesler boşaltılmış olarak Güvercinköy 

kümesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir. 

g) Kümesin kullanım hakkı devredilemez, kümes başkasına tahsis edilemez. Kümesi, 

adına tahsis edilen kişi haricindeki şahıslar kullanamaz. 

ğ) Tahsis süresi 3 (üç) yılı geçemez. Kümes tahsisi yapılıp bir süre sonra kullanım 

hakkından vazgeçenlerin yerine, yedek listeden davet edilenler,  tahsis edilen  kümesi 

kalan süre sonuna kadar kullanır. 

h) Kümes aylık kullanım bedelleri, Belediye Encümeni tarafından belirlenir. Bu bedel, 

kura çekiminden itibaren, 7 (yedi) gün içinde ve tahsis sözleşmesi öncesinde,         

Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsil edilir.  

ı) Kullanıcı, her ayın 7’inci günü sonuna kadar tahsis ücretini yatırmaması durumunda, 

kümes tahsis sözleşmesi tek taraflı olarak iptal edilir. 

 
       
Başvuru 

MADDE 6-  (1) Kümeslere  başvuru sırasında istenilecek belgeler şunlardır: 

a) Başvuru Dilekçesi, 

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

c) İkametgah,  

ç- Eskişehir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren güvercin derneklerinden birine üye 

olduğuna dair belge, 

d) Nüfus cüzdanlarında engel durumu belirtilmeyen engelli hemşerilerimizin, engelli 

kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu beyan etmeleri gerekmektir. 

e) Birinci derece şehit yakını hemşerilerimiz için; emekli sandığı serbest kartı veya şehit 

yakını kimlik belgesi. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kümeslerin  Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar 

 

 

Kümeslerin  kullanımına ilişkin usul ve esaslar 

MADDE 7- (1) Kümeslerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar şunlardır: 

a) Kümesin kullanıcısı,  bu yönetmelikte yazılı kurallara uymak zorundadır. 

b) Kümes sahibi, güvercinlerini sadece kendi kümesinde barındırabilir. 

c) Kümes sahipleri, kümeslerini amacına uygun şekilde kullanmalı, düzenli olarak 

temizlik ve bakımını yapmalıdır.  

 



 

 

 

 ç)  Kümeslerde güvercin dışında kanatlı hayvan beslenmesi ve barındırılması yasaktır. 

 d) Kümeslerde güvercin yemi, katkı maddesi, ilgili güvercin malzemeleri dışında eşya 

bulundurmak yasaktır. 

 e) Hak sahiplerinin, dışarıdan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ruhsatı olmayan ilaç, 

yem ve yem katkı maddelerini getirmeleri, her türlü ilaç, yem ve katkı maddelerini 

satmaları yasaktır. 

f) Dışarıdan getirilecek her güvercin, Güvercinköy veteriner hekiminin muayenesi 

sonucu onay vermesi durumunda kümeslere kabul edilecektir. 

g) Güvercin dışkıları Odunpazarı Belediyesi’nin tahsis edeceği gübre atık tankında 

toplanacaktır.  

ğ) Tahsis hakkı alan kişiler, diğer hak sahiplerini rahatsız edecek her türlü davranıştan 

kaçınmalıdır. Güvercinköy’de gece kalınması yasaktır. Kümes kullanım saatleri 

haftanın 7 (yedi ) günü 08.00 ile 22.00  saatleri arasıdır. 

h) Ziyaretçi kayıt formu doldurmadan, dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

ı) Güvercinköy veteriner hekimi herhangi bir hastalık durumunda salgın oluşmaması için 

gerekli görürse karantina uygulayabilir.  

i) Belirlenen günler ve saatler dışında mezat yapılmayacaktır. 

j) Tahsis hak sahipleri,  Güvercinköy  personelinden özel işleri için hizmet talep edemez. 

k) Tesis içerisinde gayrı ahlaki eylemler de bulunmak yasaktır. Bu davranışlarda 

bulunanların sözleşmeleri madde 7’nin (n) bendine göre  iptal edilir. 

l) Tesis içinde hiçbir şekilde yasal veya yasadışı siyasi faaliyetlerde bulunulamaz. 

m) Kümesler de denetleme yetkisi Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler 

Müdürlüğündedir. 

n) Kurallara uymayan kişilere ait tahsisler Encümen Kararı ile iptal edilir. Kalan sürenin 

sonuna kadar Belediye Encümeni tarafından, yedek sırasına göre tahsis işlemi yapılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 
Yürürlük 

MADDE 8-  (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisi tarafından kabul edilip, yayımlandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 9-  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Odunpazarı Belediye Başkanı yürütür. 

 


