BELEDİYELER YASASI
( 51/1995, 33/2001,2/2003,9/2006 ve 40/2007 Sayılı Yasalar )
89’uncu ve 133’üncü Maddeler Altında Tüzük
İskele Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki Belediyeler Yasası’nın 89’uncu ve
133’üncü maddelerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Bakanlık tarafından yapılan
denetim ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim

1. Bu Tüzük, 2007 İskele Belediyesi Eğlence Resmi ve Eğlence İzin Harcı
Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu Tüzükte, metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye”, İskele Belediyesi’ni;
“Belediye Meclisi”, İskele Belediye Meclisini,
“Eğlence Yeri” , değiştirilmiş halindeki Belediyeler Yasası’nda tarifi
verilen yerleri,
“Eğlence Resmi”, Yasanın 89 (2) Maddesi uyarınca tarifi verilen Eğlence
Yerlerinden alınan resmi, anlatır.

Eğlence İzni 3. Belediye hudutları içerisinde, girişi ücretli olsun veya olmasın
Harcı
ve
değiştirilmiş halindeki Belediyeler Yasası’nın tesbit etmiş olduğu eğlence
Yükümlüleri
yerleri sahipleri ve/veya işleticileri ve/veya bu gibi yerleri kontrol ve
tasarrufunda bulunduranlar, belediye’den alacakları izin için aşağıda
öngörülen miktarlarda Eğlence İzni Harcı alınacak:
(1) Girişi ücretle bağlı eğlence yerleri izin harcı:
(A) Bir yıllık izin için;
100.00 YTL.
(B) Altı aylık izin için;
75.00 YTL.
(C) Altı aydan kısa süreli izin için;
50.00 YTL.
(2) Girişi ücrete bağlı olmayan eğlence yerleri izin harcı:
(A) Bir yıllık izin için;
100.00 YTL.
(B) Altı aylık izin için;
50.00 YTL.
(C) Altı aydan kısa süreli izin için;
40.00 YTL.
Eğlence
4.
Resmi
Yükümlülükleri

Belediye Meclisi değiştirilmiş halindeki Belediyeler Yasası’nın tesbit
etmiş olduğu eğlence yerlerinden:
(1) Girişi ücrete bağlı eğlence yerlerinden, eğlence yerine giriş için
yapılan ödemeler üzerinden %10 oranında Eğlence Resmi alınır.
Bu oran diskotekler için %20 olarak uygulanır.
(2) Girişi ücrete bağlı olmayan eğlence yerlerinden aşağıdaki
yöntemlerden birine uygun olarak Eğlence Resmi alınır.
A. Eğlence yerinde kullanılan fatura, makbuz veya benzeri
belgelerin gayri safi miktarının %10’una eşit miktar.
B. (a) Günlük eğlence resmi olarak;
5.00 YTL.
(b) Haftalık eğlence resmi olarak;
25.00 YTL.
(c) Aylık eğlence resmi olarak;
100.00 YTL.
miktarlarında eğlence resmi alınır.
C. Eğlence Resimleri, eğlence yeri sahipleri ve/veya işleticileri
ve/veya bu gibi yerleri kontrol ve tasarrufunda
bulunduranlar tarafından ödenir.
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Biletsiz Giriş 5.
Yasağı
ve
Sair hususlar
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(1) Hiçbir kimse biletle girilebilen eğlence yerine biletsiz giremez
(2) Teftiş kuponu biletle birlikte olur ve girişte bu kupon alınır.
Mütebaki kısım gösteri sonuna kadar muhafaza edilir.
(3) Eğlence resmi, her bilet ve kökü üzerinde belirtilir.
(4) Her bilette giriş ücreti açıkça belirtilmelidir.

Biletlerin
Muhafazası

6.

Biletler belediye’de muhafaza edilir ve belediye tarafından teker teker
mühürlenir.Talep halinde biletler belediye’den temin edilir. Ancak
eğlence resmi ödenmeden biletler verilmez.

Eğlence
Resminin
Bağışlanması

7.

Siyasal Parti, kulüp,kurum,dernek,birlik,sendika,cemiyet,okul ve buna
benzer kuruluşlar tarafından gösterilen filimler, verilen konser, temsil
ve müsamereler, düzenlenen spor gösterileri, festivaller, balo ve
benzeri eğlence, defileler, bilmeceli eğlenceler, yılda sadece bir defaya
mahsus olmak üzere ve belediye’den izin alınmak kaydıyla, eğlence
resminden bağışık tutulurlar.
Ancak, yurt dışından sanatçıların katılımı ile düzenlenecek gösteriler
eğlence resminden bağışık tutulmaz.

Biletlerin
8.
Mühürlenmesi

Eğlence resmi yükümlüleri, eğlence yerlerinin bilet, fatura, makbuz ve
benzeri belgelerini makul süre içerisinde toplu olarak belediye’ye
teslim ederler. Belediye bunları mühürleyerek ve belli bir şekilde
işaretleyerek eğlence yeri yöneticilerine teslim eder. Belediyece
mühürlenmiş ve/veya işaretlenmiş fatura,makbuz veya benzeri
belgelerin kullanılması yasaktır.

Kontrol
Denetim

Belediye Başkanı tarafından yetkili kılınan herhangi bir görevli, bu
Tüzük hükümlerine riayet edilip, edilmediğini denetlemek amacı ile
herhangi bir eğlence yerine, herhangi bir zaman’da girebilir.

Yasaklar

ve 9.

10. Herhangi bir şahıs:
(1) Üzerinde fiyatı belirtilmemiş ve/veya yanlış belirtilmiş ve/veya
belirtilen fiyattan daha yüksek bir fiyata bilet satamaz ve/veya
bulunduramaz ve/veya satmayı teklif edemez ve/veya
satılmasına, bulundurulmasına rıza gösteremez.
(2) Belediye’ye eğlence resmini ödemeden bilet satamaz.
(3) Belediye görevlilerinin kontrol ve denetimlerine ve/veya
görevlerine engel olmaz.
(4) Biletlerin yarısını, bilet sahibine belirtilen şekilde kesip vermeyi
ihmal edemez.
(5) Teftiş kuponunu gösteri sonuna kadar muhafaza etmeyi ihmal
edemez.
(6) Üzerinde eğlence resmi belirtilmemiş bilet satamaz,
bulunduramaz ve/veya satmayı teklif edemez.
(7) Yukarıda sayılanlar dışında bu Tüzük hükümlerine aykırı
hareket edemez.
Yukarıdaki kurallara uymayanlar hakkında değiştirilmiş
halindeki Belediyeler Yasası’nın ilgili hükümleri uygulanır.
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Yürülükten
Kaldırma
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11. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak İskele Belediyesi
Eğlence Resmi ve Eğlence İzni Harcı Tüzüğü yürürlükten kalkar.

R.G.
26.5.1986
EK III
A.E.276
13.1.1995
EK III
A.E.45
Yürürlüğe
Giriş

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

