T.C.
BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SES YAYIN CİHAZI İLE YAPILAN İLAN VE
DUYURULARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
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Amaç:
Bu yönetmelik Bayındır Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan, kablosuz
olarak yapılan sesli ilanların oluşturduğu gürültü kirliliğini en az seviyeye indirmektir.

Kapsam:
Bu yönetmelik Bayındır Belediye Başkanlığı yetki, görev ve sorumluluk alanları ile
mücavir alanlarını kapsar.

Yasal Dayanak :
Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesi b) bendi hükümleri
doğrultusunda çıkarılmıştır.

Temel İlkeler :
Bu yönetmeliğin ana amacı gürültü kirliliğini önleyerek, ilçede yaşayan insanların
dinlenme hakkını korumaktır.
Ġlan sistemi ile sadece acil ve kamuyu ilgilendiren ilanların yapılması,
Sesli yayın sistemimizle yapılması gerekenler dışındaki ilan ve duyurular ile ticari
reklam mahiyetinde olanları diğer reklam mecralarına yönlendirmektir.
Sesli yayın sistemi ile yapılabilecek ilanlar:










Cenaze Ġlanları
Kan Anonsları
Su ve Elektrik Kesintileri v.b.
Ġnsan Kayıp Ġlanları
Belediye Etkinlikleri
Özel ve Dini günlere ait kutlama ilanları
Olağanüstü Hal Ġlanları
Devlet Kurumlarınca Yapılması Zorunlu Ġlanlar
Reklam Ġlanları (ücreti karşılığında en fazla 20 kelime)

Yukarıda belirtilmeyen ancak yapılmasında kamu yararı görülen ilan ve duyurular
Belediye Başkanı ya da yetki vereceği bir görevlinin onayından sonra yapılabilir.
Bunların dışında kalan ilan ve duyuruların gerekirse belediyemiz ilan panosu, internet
siteleri ya da ilçemizin değişik noktalarında bulunan reklam panolarına yönlendirilmesi
sağlanabilir.
Ġlan için belediyemize başvuran kişi ya da kurumlar bu başvurularını yazılı olarak yapmak
zorundadırlar.
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İlan Saatleri :
Sesli yayın sisteminden yapılacak ilan ve duyurulardan acil olanları (Cenaze, kan
anonsları, vb.) hariç diğerleri mesai günlerinde saat 10:00 ve 14:00’dan sonra yapılır. Hafta
sonları ve diğer resmi tatil günlerinde gerekmedikçe ilan yapılmaz, cenaze ve kan anonsları
haricinde kalan ve mutlaka yapılması gerekenler ise saat 11:00’den sonra yapılır.

Yürürlük :
Bu yönetmelik Bayındır Belediye Meclisinin onayından sonra, belediyenin resmi
internet sitesi yada mahalli gazetelerde yayımından sonra yürürlüğe girer.
Bu yönetmelik hükümlerini Bayındır Belediye Başkanı yürütür.

Dr.Ufuk SESLĠ
Meclis Başkanı

Veli ULUDAĞ
Katip
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Süleyman Ferit SIRIMCI
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