LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ
LÜLEBURGAZ YILDIZLARI MOTOSİKLET BİSİKLET AKADEMİSİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Lüleburgaz Belediyesine ait, Sevgi Mahallesi, Coşkun Sokak adresinde
kurulu “Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi” tesisinin eğitim, spor, kültürel
ve sosyal amaçlı işletilmesi, Lüleburgaz halkının sağlıklı yaşam ve temiz çevre bilincine
ulaşmasını sağlamak için bisiklet kullanımına teşvik edilmesi, tesisin ulusal ve uluslararası
bisiklet rotalarına işlenerek turizme katkıda bulunulması, kültürel-sosyal etkinliklere ve
eğitimlere ev sahipliği yapılması, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla kentlinin iş
birliği yaparak gerçekleştireceği organizasyonların yapılma esaslarının belirlenmesi, ilgililerin
görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm birimlerin ilişkilerinin düzenlemesi, bu tesisin
işletilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Lüleburgaz Belediyesi “Lüleburgaz Yıldızları
Motosiklet Bisiklet Akademisi” ne ait, bisiklet parkurunun, motosiklet parkurunun, dinlenme
ve gezinti alanlarının, kafeteryanın, kamp alanının, tamir eğitim atölyesinin, eğitim
alanlarının, çocuk oyun alanının, bisiklet satış mağazasının, bisiklet tamir atölyesinin ve
güvenlik binasının işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile Lüleburgaz Belediyesi, kamu kurum
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, diğer kuruluşlar, federasyonlar ve dernekler vb.
tarafından düzenlenen her türlü faaliyete ve organizasyona ilişkin yönetim, görev, işleyiş ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen,
a) Belediye/İdare: Lüleburgaz Belediyesini,
b) Meclis: Lüleburgaz Belediye Meclisini,
c) Encümen: Lüleburgaz Belediye Encümenini,
d) Belediye Başkanı: Lüleburgaz Belediye Başkanını,
e) Başkan Yardımcısı: Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısını,
f) Müdürlük: Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğünü,
g) İlgili Müdürlük: Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde Tesisler Müdürlüğü dışında
kalan tüm müdürlüklerden bahsi geçen konuyla ilgili olan müdürlükleri,
h) LYMBA/Akademi : Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi’ni,
i) Tesis: Akademi içinde halkın kullanımına açık her türlü alanı,
j) Eğitim Alanı : Akademide eğitim verilecek alan ve parkurları,
1

k) Kamp Binası: Akademide dernek odası ve konaklama yapılacak alanı,
l) Motosiklet Parkuru: Akademide motosiklet sürücülerinin kullanımına ayrılmış
parkuru,
m) Bisiklet Parkuru: Akademide bisiklet sürücülerinin kullanımına ayrılmış parkuru,
n) Tamir Eğitim Atölyesi: Kamp Binasında bulunan motosiklet ve bisikletlerin basit
tamir işlerinin yapılacağı alanı,
o) Bisiklet Satış Mağazası: Bisiklet, bisiklet yedek parçaları ve ekipmanlarının
satıldığı alanı,
p) Bisiklet Tamir Atölyesi: Bisiklet bakım onarımının yapılacağı alanı,
r) Güvenlik Binası : Akademide güvenlik sisteminin takip edileceği alanı,
s) Çocuk Oyun Alanı: Akademide çocukların oyun oynayabilecekleri alanı,
t) Kasiyer: Akademide idare tarafından görevlendirilecek personeli,
u) Güvenlik Personeli : Akademide giriş-çıkış ve güvenlik işlerini yürüten personeli,
v) Seans : Belediye tarafından tesis bölümlerinin kullanımı için belirlenecek süreyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tesis Personelinin Görev ve Yetkileri
Kasiyerin Görev ve Yetkileri
MADDE 5 – Akademide görev yapan kasiyer, aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirir ve her konuda Tesisler Müdürüne karşı sorumludur.
a) Kullanıcılardan her yıl meclis tarafından ücret tarifesi ile belirlenen kullanım bedelini
tahsil etmek,
b) Tesisin günlük kontrollerinin yapılarak eksikliklerinin müdürlüğe bildirilmesini
sağlamak,
c) Tesiste yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyet için kullanıcıları bilgilendirmek,
d) Yönetmelikte belirtilmeyen daha sonra Müdürlükçe verilebilecek görevleri yerine
getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tesisin İşletilmesi Bakım, Onarım ve Muhasebesi
Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisinin İşletilmesi, BakımOnarımı ve Muhasebesi
MADDE 6– Akademinin işletilmesi, Bakım-Onarımı Ve Muhasebesinin
Tutulmasında Aşağıdaki Hususlar Dikkate Alınır:
a) Tesis bütün olarak veya bölümler halinde belediye tarafından işletilir / işlettirilir veya
tesisin işletilmesinde dernek, STK ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapılabilir.
b) Tesisin bölümler halinde iş birliği protokolleri ile işbu yönetmeliğin amaç maddesine
aykırılık teşkil etmeyen kullanımlar için kamu kurum ve kuruluşları, dernek, STK ve
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diğer kuruluşlar ile yapılacak sözleşme ve protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı
yetkilidir.
c) Tesisin Belediyeye ait alanlarının fiziksel bakımı ve onarımı ilgili müdürlükçe yapılır.
Bakım-onarım giderleri ilgili müdürlüklerce karşılanır. İş birliği protokolleriyle tahsis
edilen ve kullanım hakkı verilen alanlara ait bakım-onarım giderleri ilgili protokolle
düzenlenecektir.
d) Tesisin muhasebesi ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tesis Bölümlerinde Uyulması Gereken Kurallar
MADDE 7 - Bu Yönetmeliğe Esas Olan Tesisin Bölümleri Şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Motosiklet Parkuru
Bisiklet Parkuru
Dinlenme, Gezinti Alanları (Kafeterya, Açık Alanlar)
Eğitim alanı
Kamp Binası (Konaklama alanı, Çamaşırhane, Yemekhane, STK Odası, Tamir Eğitim
Atölyesi )
Çocuk Oyun Alanı
Bisiklet Tamir Atölyesi
Bisiklet Satış Mağazası
Güvenlik Binası
Tesiste Uyulması Gereken Kurallar:
MADDE 8 – Tesisi kullananların uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Genel Kurallar:
a) Akademi serbest seanslar dâhil olmak üzere tüm programlarında kadın ve erkek
kullanıcılara aynı gün ve saatlerde hizmet verir.
b) Görevliler, uygunsuz kullanımlarda kişinin tesisi kullanmasını engellemeye
yetkilidirler.
c) Tesisin tahsisle verilen alanları ilan edilen çalışma saatlerinde kullanılabilir, bunun
dışında kullanıma kapalıdır.
d) Belediye, tesis içi tadilata gerek gördüğünde, tadilat için kapalı olunacak süreyi tesis
girişindeki panoda yazılı olarak kullanıcılara önceden duyurur.
e) Tesise ruhsatlı dahi olsa silahla girilemez.
f) Kullanıcılar tesisin tüm alanlarında ikaz ve uyarı levhalarına uymak zorundadır. Aksi
durumda yaşanabilecek kaza, hasar vb. durumlardan kullanıcı sorumludur.
g) Belediye, kullanıcıların tesis içinde uğrayacağı fiziksel veya maddi zararlardan
sorumlu değildir.
h) Tesisin hiçbir yerinde ateş yakılamaz.
i) Kullanıcılar, Akademi hakkında her türlü öneri ve eleştirilerini (bizzat, e-posta, çağrı
merkezi vb. yoluyla) Belediyeye iletebilirler.
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j) İdare gerekli gördüğünde, kullanım kurallarını değiştirme, kaldırma ya da yeni
kurallar ekleme hakkına sahiptir.
k) Kullanıcılar, görevli kişilerin uyarılarına uymak zorundadır. Bu uyarılara ve kurallara
uymayanlardan tesisi terk etmesi istenecektir. Tesiste bulunan kişileri rahatsız edici
davranışlarda bulunmak, diğer kullanıcıların kullanımlarını ve haklarını engelleyecek
şekilde tavır ve davranışlarda bulunmak, tesis malına zarar vermek, tesislerin kullanım
hakkının iptal edilmesine sebep olur.
l) Kullanıcılar, tesis içerisinde ve çevresinde kullandıkları malzemelerde meydana
getirecekleri hasardan kendileri sorumludur ve meydana gelecek maddi zararı
karşılamakla yükümlüdür.
m) Tesisin kullanımı esnasında oluşabilecek mal kaybı, çalıntı ve unutulan eşyadan
Belediye veya Akademi personeli sorumlu tutulamaz ve personele hiçbir şekilde
herhangi bir eşya emanet edilemez.
n) Tesisi kullanan kişiler, kullanım sırasında kendi kusurlarıyla meydana gelebilecek
sağlık risklerinden, fiziksel ve maddi zararlardan kişisel olarak sorumludur. Belediye
veya Akademi personeli sorumlu tutulamaz.
o) Tesisin herhangi bir yerine ticari veya bireysel reklam izinsiz olarak asılamaz ve
dağıtılamaz. Yapılmak istenen reklam elemanları ilgili yönetmeliğe tabidir.
Sponsorluk anlaşması yapılan firma veya kişilerle ilgili afiş, pankart vb. reklam
elemanları Belediyenin izni ile asılabilir.
p) Tesiste yapılmasına Belediyece izin verilen ve Belediye etkinlikleri dışında yapılan
tüm organizasyonlarda güvenlik - sağlık hizmetleri, malzeme vb. talepler başvuruyu
yapan kişi veya kurumların sorumluluğundadır.
r) Tesiste araç yıkamak yasaktır.
s) Tesisin bisiklet ve motosiklet yolları ile gezinti alanlarında kullanımı engelleyecek
şekilde maket planör, yarış arabası vb. kullanılamaz.
t) Akademinin bir bölümü veya tümü dernek, kulüp çalışmaları veya benzeri çalışmalar
için izinsiz kullanılamaz.
u) Kullanıcılar tesis sınırları içinde kendi üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış
yerlerde hiçbir ateşli, patlayıcı, kesici, delici vb. malzemeler bulunduramaz.
v) Yayalar, bisiklet ve motosiklet parkurlarına giremez.
y) Yönetmelikte belirtilmemiş olsa dahi kaza, yaralanma ve ölüm riski taşıyan her türlü
hareket ve davranışın tesis sınırları içerisinde yapılması yasaktır. Tesis içerisinde spor
alanları içinde veya dışında oluşabilecek kaza, yaralanma ve bunun gibi durumlar
kullanıcıların kişisel sorumluluğunda olacaktır.
MADDE 9 – Motosiklet Parkurunda Uyulması Gereken Kurallar:
a) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre motosiklet parkurunu kullanan
kişilerin güvenlik ekipmanlarını (kask, koruma gözlüğü, far, fren, korna, kuyruk
lambası/reflektör vs.) yanlarında bulundurmaları zorunludur.
b) Motosiklet parkurunda kendisinin veya diğer kullanıcıların can ve mal güvenliğini
tehlikeye atacak şekilde akrobatik ve güvensiz hareketlerde bulunmak yasaktır.
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c) Motor veya egzoz tertibatı arızalanmış, aşırı ses çıkaran motosikletler ile parkuru
kullanmak yasaktır.
d) Motosikletle, motosiklet parkuru dışındaki alanlara girilmesi yasaktır.

MADDE 10 – Bisiklet Parkurunda Uyulması Gereken Kurallar:
a) Bisiklet parkuru 7 yaş ve üzeri kullanıcılar içindir.
b) Bisiklet parkuruna güvenlik ekipmanı olmadan girmek yasaktır.
c) Bisiklet parkuruna lastik havaları uygun olmayan, frenleri tutmayan, tekerlekleri
aşınmış/patlamış ve güvenli bir sürüş sağlayamayacak bisikletler ile çıkmak yasaktır.
d) Bisiklet parkurunda bisikletlere sürücü arkasında/önünde oturma yeri olmadıkça başka
kişi/kişilerin bindirilmesi yasaktır.
e) Bisiklet parkurunda bisikletlerde oturma yeri olmasına rağmen bir kişiden fazla kişinin
taşınması yasaktır.
f) Bisiklet parkurunda kendi veya diğer kullanıcıların can ve mal güvenliğini tehlikeye
atacak şekilde akrobatik ve güvensiz hareketlerde bulunmak yasaktır.
g) Bisiklet parkurunda sürüş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde hız yapmak yasaktır.
h) Bisiklet parkurunu ikiden fazla bisikletlinin yan yana kullanması yasaktır.
i) Bisiklet parkurunda sürüş sırasında cep telefonu kullanmak ve işitmeyi engelleyecek
şekilde kulaklık takmak yasaktır.
j) Kalp ve karaciğer yetersizliği, epilepsi, dolaşım sistemi problemi, MS, kronik astım ve
bronşit gibi risk faktörleri bulunan kişilerin egzersiz yapması sakıncalı olup bu
hastalıklara sahip kişilerin bisiklet ve motosiklet parkurlarını kullanmalarından dolayı
meydana gelebilecek her türlü rahatsızlık kullanıcının sorumluluğundadır.
MADDE 11- Dinlenme ve Gezinti Alanlarında Uyulması Gereken Kurallar:
a) Dinlenme ve gezinti alanlarında kabuklu yemiş yemek, yerlere izmarit ve çöp atmak
yasaktır.
b) Dinlenme ve gezinti alanlarında bulunan ağaçlara, bitkilere ve tesise ait malzemelere
zarar verecek şekilde davranılmamalıdır.
c) Dinlenme ve gezinti alanlarında başkalarının huzur ve rahatını bozacak şekilde
konuşulmamalı ve diğer kullanıcıların haklarını engelleyecek şekilde tavır ve
davranışlarda bulunulmamalıdır.
d) Dinlenme ve gezinti alanlarında piknik yapmak, ateş yakmak ve bu alanlarda kullanım
amacı dışında davranışlar sergilemek yasaktır.
e) Dinlenme ve gezinti alanlarında can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde
bisiklet, motosiklet, kaykay vb. kullanılmamalıdır.
f) Belediye ve görevlilerce belirlenmiş alanlar dışında, tesis sınırları içerisinde motorlu
araç kullanmak, park etmek, diğer kullanıcıların tesis imkânlarından faydalanmasını
engelleyecek şekilde araç bırakmak yasaktır.
MADDE 12 – Tamir Eğitim Atölyesinde Uyulması Gereken Kurallar
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a) Tamir eğitim atölyesi, bisiklet ve motosikletlerin basit tamir işlerinin yapıldığı ve bu
konuda eğitim verilen alandır.
b) Kullanıcılar atölyede bulunan araç ve gereçleri kullanılırken iş güvenliği talimatlarına
uymak zorundadır.
MADDE 13 – Kamp Binasında Uyulması Gereken Kurallar
a) Akademide bulunan kamp binası ulusal ve uluslararası bisiklet sporu yapan
sporcuların kentimize misafir olduklarında konaklama yapabilecekleri, içinde kişisel
ihtiyaçların karşılanacağı alandır. Bisiklet sporcuları haricindeki kişiler konaklayamaz
ve konaklama alanındaki imkânlardan faydalanamaz.
b) Kamp binasını kullanacak kişiler konaklama malzemelerini (uyku tulumu, mat vs.)
yanında getirmek zorundadır. İdareden veya Akademi görevlilerinden malzeme talep
edilemez.
c) Kamp binasında konaklayacak kişiler TC Numarası yazılı kimlik bilgilerini, TC
vatandaşı değil ise pasaport bilgilerini görevlilere bildirmek zorundadır.
d) Kamp binasında yemekhaneyi kullanacak kişiler pişirme araçları haricinde diğer
malzemelerini (yemeklik gıda, tabak, çatal, kaşık, bıçak vs.) yanında getirmek
zorundadır.
e) Kamp binasında duş ve çamaşırhane amaçlarına uygun kullanılmak zorundadır.
f) Konaklama alanını kullanan kişiler ortak alanlarda diğer kullanıcıları rahatsız edemez.
g) İdare tarafından farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece kamp binasında konaklayacak
kişiler en geç 22.00’ye kadar kayıtlarını yaptırmalıdır.
MADDE 14 – Çocuk Oyun Alanında Uyulması Gereken Kurallar:
a) Çocuk oyun alanındaki oyuncak grubu 3-12 yaş çocukların kullanımına uygundur.
b) Çocuk oyun alanında bulunan kullanma talimatlarına uymak zorunludur. Talimatlara
uyulması velilerin sorumluluğundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahsis ve Ücretlendirme
Tahsis ve Tahsis Başvurusu
MADDE 15 - Belediyeye Ait Tesis Aşağıdaki Şartlarda Belediye Tarafından
Tahsis Edilir:
a) İdare Akademide sunduğu hizmetlerin bir bölümünü ya da tamamını, tam veya kısmi
zamanlı olarak yapabilir.
b) Kullanıcılar bisiklet kiralamak veya parkur kullanmak için Akademide görevli
personele başvuruda bulunacaktır.
c) Bisiklet, Bisiklet Parkuru veya Motosiklet Parkuru kişilere seanslar halinde tahsis
edilir.
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d) Tahsis, seans kullanımının öncesinde Akademide hazır bulunan görevli personel
tarafından yapılır.
e) Bisiklet veya parkur kiralama süresi 1 saat ile sınırlıdır. Dileyen kullanıcı seans
bitiminde tekrar seans satın alabilir.
f) Parkurlarda güvenlik önlemleri göz önünde bulundurulması kaydıyla aynı anda birden
fazla kişiye tahsis yapılabilir.
g) Bisiklet veya parkur kiralayacak kullanıcı tesis tarafından sağlanan güvenlik
ekipmanlarını kullanmak zorundadır.
h) Bisiklet kiralayacak veya parkur kullanacak kişiler, kullanıma ilişkin tesiste asılı
talimatlara ve kurallara uymak zorundadır.
i) İdare gerekli gördüğü durumlarda tahsisle ilgili yeni düzenleme yapabilir.

Ücret
MADDE 16 - Tesislerin Ücretlendirmesi Aşağıdaki Şartlarda Yapılır:
a) Bisiklet ve parkurların ücret tarifeleri her yıl Belediye Meclisi tarafından belirlenir.
b) Ücretler Akademide hazır bulunan görevli personel tarafından bilet karşılığında tahsil
edilir.
c) Belediye Meclisi, Akademide sunduğu bisiklet ve/veya parkur kullanım hizmetlerinin
saat, seans, kural ve ücret tarifesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
MADDE 17
İdare, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi’ nde ihtiyaca göre
kullanım alanlarıyla ilgili yeni düzenleme yapmaya yetkilidir.
MADDE 18
Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi’ nde bulunan alanlarla ilgili
olarak, Tesisler Müdürlüğünce kullanım talimatları, kullanım sözleşmeleri ve kullanım
yönergeleri hazırlanabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 19
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Bu Yönetmelik, Mecliste kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20
Bu Yönetmelik hükümlerini Lüleburgaz Belediye Başkanı yürütür.
Şekliyle, Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi
Yönetmeliği, Meclisçe mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

BELEDİYE BAŞKANI
Emin HALEBAK

KATİP
Mine DİBEK

KATİP
Kemal PEKTAŞ
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