BELEDİYELER YASASI
( 51/1995,33/2001, 2/2003 ve 9/2006 ve 40/2007 Sayılı Yasalar )
87’inci ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük
İskele Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki Belediyeler Yasası’nın 87’inci ve
133’üncü maddelerinin kendilarine verdiği yetkiyi kullanarak Bakanlık tarafından yapılan
denetim ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim

1. Bu Tüzük, 2007 İskele Belediyesi “Sağlık Harcı Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye” ,İskele Belediyesi’ni anlatır.

Sağlık Karnesi 3.
Çıkarma
Yükümlülükleri

Sağlık karnesi çıkarmakla yükümlü olanlar aşağıda gösterildiği gibidir.
(1) Halkın yararlandığı genel yerlerin herhangi birinde insan sağlığı
yönünden elzem olan gıda maddeleri ve su da dahil sıvı
maddeleri hazırlayanlar, dağıtanlar, satanlar ve bu gibi yerlerde
hizmet gören tüm şahıslar :
(2) Hoteller,pansiyonlar, yatımevleri ve diğer konaklama tesisleri
sahipleri ve müstahdemleri:
(3) Berberler, kuaförler ve müstahdemleri:
(4) Salhanede görev ifa edenler:
(5) Fırın sahipleri ve müstahdemleri:
(6) Gazino, diskotek , gece kulübü sahipleri ve müstahdemleri:
(7) Süt ve süt mamüllerinin imali ve satışında çalışanlar:
(8) Belediye hudutları dahilinde gıda ve sıvı maddelerin satışını
yapanlar ve müstahdemleri;
(9) Yukarıda sayılmayan benzeri herhangi bir yer çalıştıranlar ve
müstahdemleri.

Sağlık Karnesi 4.
Verilmesi için
Muayene

Bu Tüzüğün 3’üncü maddesinde öngörülen şahıslar, belediyece
hazırlanan sağlık karnelerini alabilmeleri amacıyla her 6 ayda bir
herhangi bir Devlet Hastanesi ya da bir belediye doktorunda muayene
olurlar.

Sağlık
Karnelerinin
Geçerlilik
Süresi

5. Sağlık karneleri alındığı tarihten başlayarak 6 ay için geçerlidir. Ancak
salgın bir hastalık veya rahatsızlığın mevcudiyeti halinde hastalığı
kesinleşen şahısların sağlık karneleri, tamamen iyileştiği belgeleninceye
kadar iptal edilir ve böyle kişiler çalışmaktan menedilir.

Sağlık
Karnesi
Harcı

6. Sağlık karnesi çıkarmakla mükellef olan kişilerden her 6 ayda bir
20.00 YTL. sağlık karnesi harcı alınır.
Sağlık karnesi alıp da kaybedenlerden yenisini çıkarabilmek için
15.00 YTL. harç alınır.
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Yürürlükten
kaldırma
R.G.
26.5.1986
EK III
A.E.275
8.4.1987
EK III
A.E.197
13.1.1995
EK III
A.E.46

7. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak İskele Belediyesi
Sağlık Harcı Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş

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

