
 

Fühlinger See Spor ve Dinlenme Tesisi Tüzüğü 

Tarih 27 Nisan 2021 

Köln Belediye Meclisi 23.03.2021 tarihli toplantısında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin 

Belediye Yönetmeliği madde 7, 41 paragraf 1 cümle 2 bent f’ye dayanarak (GV NRW S. 666) 

bu tüzüğün yayınlandığı tarihte geçerli olan versiyonunda, 29 Haziran 1984 tarihli Fühlinger 

See spor ve dinlenme tesisinin kullanımına ilişkin tüzük değişikliği amacıyla 27.04.2011 tarihli 

5. tüzük değişikliği versiyonunda aşağıdaki tüzüğü yayınlanmıştır: 

I. Genel bilgiler 

Madde 1 Genel amacın belirlenmesi ve kapsam 

(1) Fühlinger See spor ve dinlenme tesisi Köln Belediyesinin kamuya açık bir kurumudur. Bu 

tüzüğe göre tüm insanlar tarafından dinlenme, boş zaman aktiviteleri ve spor faaliyetleri için 

kullanılabilir. Fühlinger See’nin doğa, spor, eğlence ve kültür yönü korunmalıdır. Tüm 

kullanıcı grupları arasında dengeli bir ilişki kurulmalıdır. Fühlinger See, burada L6 “Frühlinger 

See ve Fühling’in doğusundaki açık alan” adlı koruma altındaki peyzajı tanımlayan Köln 

peyzaj planını kapsamaktadır. Kullanıcıların dinlenme ve boş vakit merakları doğayı koruma, 

peyzaj bakımı özellikle de yeraltı suların ekolojisi ile uyumlu olmalıdır. Köln Belediyesinin 

13.05.1991 tarihli peyzaj planı yönergelerinin geçerli versiyonu bu tüzüğe halel getirmeksizin 

geçerlidir. 

(2) Konum, kapsam ve bölümler, tüzüğün bir parçası olan ekli planda görülmektedir. 

Madde 2 Genel davranış kuralları 

(1) Fühlinger See spor ve dinlenme tesisinde kullanıcılar amaç doğrultusunda davranışlarını 

ve eşyalarının durumunu, başkalarına veya başkalarının eşyalarına zarar vermeyecek, 

tehlikeye atmayacak ve şartlara bağlı olarak kaçınılmaz olandan daha fazla engellemeyecek 

veya rahatsız etmeyecek şekilde düzenlemelidir. 

(2) Suyu, yeşil alanları veya diğer satıhları kirletmek yasaktır. Kirliliğe neden olan herkes 

temizlemekle yükümlüdür. Köln Belediyesi temizliği üstlenerek, masraflarını bu yükümlülüğü 

yerine getirmeyenlere veya gereği gibi yerine getirmeyenlere yükleyebilir. 

(3) Denetim personelinin hoparlör ile yaptığı anonslara derhal uymak zorunludur. 

Madde 3 Reklam, satış yapmak  

Spor ve dinlenme tesisi ve ona ait otoparklar olan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ve P8’de, 

reklam yapmak, satış veya basılı yayın dağıtmak, stant kurmak ve diğer satış faaliyetleri 

gerçekleştirmek sadece Köln Belediyesi’nin izni ile mümkündür. 

Madde 4 Etkinlikler 

(1) Her türlü etkinlik Köln Belediyesinin iznine tabidir.  

2) Köln Belediyesi, spor ve dinlenme tesisinin kullanımını önemli nedenlerden ötürü, özellikle 

aşırı kalabalık veya büyük etkinliklerin düzenlenmesi için tamamen veya kısmen kısıtlayabilir 

ve gerekli tüm önlemleri alabilir. 

Madde 5 İzin 

Bu tüzük uyarınca Köln Belediyesi’nden izin almak gerekiyorsa, zamanında başvuru 

yapılmalıdır. İzinler, bazı koşul ve gereksinimlere bağlı olarak, ayrıca süreli olarak veya iptal 

hakkını saklı tutarak da verilebilir. 

II. Su satıhlarının kullanımı 

Madde 6 Göller 1, 3 ve 4  



 

(1) Göller 1, 3 ve 4, belirlenen zamanlarda sadece su araçları ve su sporu ekipmanlarına 

tahsis edilir. 

(2) İçten yanmalı veya elektrik motorlu su araçları ve su sporu ekipmanlarının kullanımı 

yasaktır.  

(3) Göller 1 ve 4, Köln Belediyesi’nin izniyle, kürekli ve pedallı botların ticari olarak 

kiralanması için de kullanılabilir. Bunun dışında göl 1'de Köln Belediyesi’nin izni ile elektrik 

motorlu su sporu ekipmanları kullanılabilir ve ticari olarak kiralanabilir. 

Madde 7 Göl 2 

Göl 2 sadece balık tutmak içindir. 

Madde 8 Göl 5  

(1) Göl 5 ve çevresindeki yeşil alanların açık yüzme havuzu olarak ayrılan bölümü, yüzme 

saatleri içinde açık yüzme havuzu olarak ve macera sporları için kullanılır. Göl 5'in diğer 

alanları dalma sporu, Stand Up Paddling ve kürekçiler ve kanocular için iskele ile tekne yarışı 

parkuru olarak kullanılmaktadır. 

(2) Dalış sporu sadece Köln Belediyesinin izni ile yapılır. Dalış izni, 01.04. ile 31.03 tarihleri 

arasındaki bir sonraki yılın dalış sezonu için (yıllık izin) veya iznin verildiği gün (günlük izin) 

için Köln Belediyesinin spor dairesi tarafından verilir. Dalış izni ancak aşağıdaki belgelere 

sahip olan kişilere verilir:  

1. dalış sertifikası (en az Open Water Diver CMAS (bir yıldız) / bronz veya DIN / EN 14153-

2’ye göre eşdeğer bir sertifika (bağımsız dalgıç)  

2. Olası kurtarma masrafları için sigorta. 

Fühlinger See’de (göl 5) dalış yapılmasına izin verilen ticari dalış okulları, dalış öğrencileri 

adına günlük izin için başvurabilirler.  

Dalış okulunun izin alabilmesi için, 

1.Köln’de bir işletme kaydı, 

2. sorumlu dalış eğitmenlerinin listesi, 

3. tüm dalış eğitmenleri için dalış eğitmeni sertifikası, 

4. tüm dalış eğitmenleri için sigorta ve 

5. tüm dalış öğrencileri için sigorta şart aranır. Madde 8 paragraf 2 bent 2, dalış okulunun izin 

aldığı dalış öğrencileri için geçerli değildir. Sadece Köln merkezli dalış okulları dalış dersleri 

verebilir. Dalış izni, başka dalgıçlara izin verilmesinden dolayı, diğer dalgıçlar, yüzücüler veya 

Fühlinger See spor ve dinlenme tesisinin veya flora ve faunasının diğer kullanıcıları için bir 

tehlike söz konusuysa, verilmeyebilir. 

(3) Dalış sporuna tahsis edilen satıhlar için ayrı bir ücret yönetmeliği uyarınca, özel hukuka 

göre bir kullanım ücreti tahsil edilir. 

(4) Köln Belediyesi, paragraf 1 cümle 1 ile sabit kullanım kurallarına uygun olması halinde, 

açık yüzme havuzu olarak ayrılan bölümün ticari anlamda kullanılmasına izin verebilir. Bu 

durumda tesis kamuya açık olmaktan çıkar ve özel bir tesis haline gelir. İşletmeci, bunun için 

gerekli kamu hukuku izin ve onaylarını alarak spor dairesine sunmalıdır. 

(5) Açık havuzun işletmecisi aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür: Açık havuzun açılış 

saatleri halka açıklanmalıdır. Açık havuzun giriş ücreti, Vingst doğal yüzme plajının giriş 

ücreti ile aynı olmalıdır. Bunun dışında çocukların, gençlerin ve ailelerin ticari kullanımı için 

tahsil edilen tüm ücretler sosyal olarak kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Yakında oturanların 



 

meşru menfaatleri, özellikle açık havuzun kullanımından kaynaklanan emisyonlara özellikle 

dikkat edilmelidir. 

(6) Bunun dışında açık havuz için, şayet kamuya açık bir tesis ise, Spor Tesisi Tüzüğünün 

17. ve 18. maddeleri güncel versiyonunda geçerlidir. 

Madde 9 Göl 6 

(1) Boğaz, hobi olarak yapılan sporlara, kürek çekme ve kano sporu antrenmanı ve 

müsabakaları düzenleyen okul, yüksek okul ve kulüplerin kullanımına tahsis edilmiştir. 

(2) Özel bir ihtiyaç halinde Köln Belediyesi göl 6'ya boş zaman ve antrenman aktivitelerini 

kısmen kısıtlayabilir. Sınırlandırılan kısım, yüzen bir barikat işe işaretlenir. 

Madde 10 Göl 7 

Göl 7, motorsuz su araçları ile hobi olarak yapılan sporlar ve kano polo için ayrılan oyun 

alanı, kano polo eğitimine tahsis edilmiştir. 

Madde 11 Tekne yarışı parkuru 

(1) Tekne yarışı parkuru, sadece kürek çekme ve kano sporu antrenmanı ve müsabakaları 

düzenleyen okul, yüksek okul ve kulüplerin kullanımına tahsis edilmiştir. Tekne yarışı 

parkurunda yüzmek yasaktır. Etkinlikler ve diğer sporlar için de ancak, Köln Belediyesinden 

izin alarak kullanılabilir. 

(2) Özel bir ihtiyaç durumunda, Köln Belediyesi, antrenman ve yarış parkurunu diğer 

kullanımlara onaylı yarışmalar için tamamen veya kısmen kapatabilir. 

(3) Yarış parkurunda ve bağlantı yollarında hafta içi saat 08.00’den önce ve saat 20.30’dan 

sonra ve hafta sonları ve resmi tatillerde sadece saat 09.00’dan önce ve saat 19.00’dan 

sonra balık tutulabilir. Yarış parkurundaki etkinlikler sırasında balık tutmak yasaktır. 

Madde 12 Tüm su satıhları için genel kurallar 

(1)  

a) Bu tüzük ile izin verilmediği sürece yüzmek, 

b) Köprülerden atlamak, 

c) Su araçları ve su sporu ekipmanları, ayrıca içten yanmalı motorlu veya elektrik motorlu 

model tekneler kullanmak (yapısal olarak 5 km/saatten daha hızlı gidemeyen elektrik motorlu 

model tekneler hariç) kullanmak yasaktır. DLRG ve diğer kurtarma organizasyonlarına ait 

kurtarma araçları, Köln Belediyesinin iş araçları ve etkinlikler kapsamında ayrı bir izine tabi 

olan su araçları için bu yasak geçerli değildir. 

d) maddeler 6, 8, 9, 10 uyarınca göl 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 hariç, su araçları ve su sporu 

ekipmanları kullanmak,   

e) buz altında dalış yapmak, 

f) yarış parkurunda ve göl 1 ile 2'de izin verilen bir yarışma haricinde model tekne kullanmak, 

G) iskeleye ve start yerine çıkma veya orada durmak da yasaktır. Kürek çekme ve kano 

sporu okul, yüksek okul ve kulüpler antrenmanı ve müsabaka için kullanabilir. 

(2) Donmuş suyun üzerinde gezinme riski kişiye aittir. 

(3) Su satıhlarında kullanılan tüm su araçları ve su sporu ekipmanları emniyetli olmalıdır. 

Yapıları ve ekipmanları ile sürüş kuralları, özellikle 16.12.2011 tarihli İç Su Yolları 

Yönetmeliği’nin geçerli versiyonundaki hükümlerine tabidir. 



 

(4) Yarış parkuru ve göllerde, özel risk nedeniyle sadece güvenli yüzücülerin yüzmesine izin 

verilir. 

(5) Balık tutmak Köln Belediyesinin iznine tabidir. Bazı istisnalar hariç (çok eğimli bayırlar, 

özel koruma gerektiren fauna veya flora alanları, sazlık alanlar), kıyının her yerinde balık 

tutulabilir.  

Göl 2, 3, 5, 6 ve 7'de, motorsuz bir tekne üzerinde bile sadece çiftçiler balık tutabilir. Diğer 

ayrıntılar, bu tüzüğün 6 ila 11 maddeleri ile düzenlenmiştir. 

III. Yeşil alanların ve trafik alanlarının kullanımı 

Madde 13 Tesisin kullanımı 

(1) Yeşil alanlar, bu tüzüğün özel amacına aykırı olmadıkça, boş zaman aktiviteleri ve 

dinlenme amaçlı kullanılabilir. 

(2) Çadır kurmak ve gecelemek yasaktır. Köln Belediyesi özel durumlarda izin verebilir. 

(3) Futbol veya hentbol gibi kulüp takımları arasında oynanan takım oyunlarına izin verilmez. 

(4) Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Emisyon Kontrol Yasası hükümleri çerçevesinde mangal 

yakılabilir, ancak diğer insanları veya çevreyi herhangi bir yangın riskine veya dumana, 

kokuya veya uçucu küle karşı korumak gerekir. Uygun bir mangal kullanılmalı ve yerden 

yeterli mesafe bırakılmalıdır. Tek kullanımlık mangallar kullanılamaz. Ateşin yayılması, 

zeminin yakılması veya kavrulmak gibi hasarların önüne geçilmelidir. Sadece mangal için 

piyasada bulunan malzemeler kullanılabilir; ispirto veya diğer sıvı mangal tutuşturucuları 

yasaktır. 

(5) Açık ateş yakmak veya devam ettirmek kesinlikle yasaktır. Kor veya yangına neden 

olabilecek başka maddelerin atılması yasaktır. 

(6) Köpekler sadece açık yüzme havuzu veya güneşlenme alanı olarak ayrılan bölüme 

giremez; diğer alanlarda da tasma altında tutulmalıdırlar. 

(7) Hayvanların sebep olduğu kirlilikler (hayvan dışkısı) bu tüzük kapsamında sorumlu kişi 

tarafından derhal kaldırılmalıdır. 

(8) Tesisin tamamında sadece işaretlenmiş binicilik yollarında ata binilebilir. 

(9) Yabani evcil güvercinleri, yabani güvercinleri, su kuşlarını ve balıkları beslemek yasaktır. 

Hayvanlara herhangi bir şekilde yem vermek de madde 1’de bahse konu beslemek 

hükmündedir.  

(10) Tüm halkı veya bazı kişileri rahatsız eden aşırı ve önlenebilir gürültü yapmak yasaktır. 

(11) Spor ve dinlenme tesisi alanında model uçak ve insansız hava araçları uçurmak 

yasaktır. Köln Belediyesi özel durumlarda izin verebilir. 

(12) Slacklining ve ağaçlara zarar veren benzer sporlar, belirlenen alanlar dışında yasaktır. 

(13) Bu tüzüğün geçerlilik alanındaki özel yapılar (çardak, bira çadırı eşyaları vs.) Köln 

Belediyesi’nin onayına tabidir. 

(14) Bunun dışında 14 Nisan 2014 tarihli Köln Belediye Yönetmeliğinin (KSO) - ABl. StK 

2014, S. 241 ve dev. 2017, S. 51, 2018, S. 11 - geçerli versiyonu uygulanır. 

Madde 14 Trafik 

1) Spor ve dinlenme tesisi üzerindeki yollar, patikalar ve otoparklar için Karayolları Trafik 

Yönetmeliğinin güncel versiyonu geçerlidir. 

(2) Otoparklar genellikle ücretsizdir.  



 

(3) Ancak, Köln Belediyesi 01.04. ile 30.09. tarihleri arasındaki yaz sezonunda P1, P2, P4, 

P5 ve P8 no.lu otoparklarda, resmi tatillerde ve hafta sonlarında (Cuma-Pazar) düzenli park 

edilmesini, düzenli trafik giriş ve çıkışını ve kurtarma araçlarına erişim sağlamak için ücret 

talep edebilir veya ettirebilir. Park ücretleri, Fühlinger See’de uygulanan mevcut ücret 

tarifesinin geçerli versiyonuna göre tahsil edilir. 

(4) Yollar ve otoparklar dışında motorlu taşıt, araç ve römorkların sürülmesi, park edilmesi, 

taşınması veya bırakılması yasaktır. Kurtarma, temizlik ve diğer hizmet araçları ile tekerlekli 

sandalyeler bu yasak kapsamında değildir. 

(5) Yarış parkuru boyunca yapılmış olan kıyı yolları, müsabakalar esnasında sadece 

antrenman ve müsabaka gözetmenleri tarafından motorlu veya motorsuz bisiklet ile 

kullanılabilir. 

IV. Diğer hükümler 

15) Yükümlülük 

1) Spor ve dinlenme tesislerinin kullanımından meydana gelebilecek her türlü riski size aittir. 

(2) Köln Belediyesi, tesis alanında meydana gelen hasarlardan sorumludur; insan hayatı 

veya sağlığına gelen zararlardan veya yaralanmalardan da ancak çalışanlarının kasıtlı veya 

ağır ihmali söz konusu ise, sorumludur. Mağdurun da kabahatli olma ihtimali saklı kalır. 

Madde 16 Aykırı davranışlar 

(1) Federal veya eyalet hukuku ile sabit özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; bu tüzüğe 

kasten veya ihmalkar şekilde aykırı davrananlar 

1. insanlara veya mala zarar veren ve tehlikeye atan (madde 2, paragraf 1), 

2. su satıhlarını, yeşil alanları veya diğer alanları kirleten (madde 2 paragraf 2), 

3. spor ve dinlenme tesisinde Köln Belediyesi’nin izni olmadan reklam yapan, mal veya basılı 

yayın sunan veya dağıtın, satış yerleri veya başka stantlar kuran veya başka hizmetler sunan 

veya icra eden (madde 3), 

4. spor ve dinlenme tesisinde Köln Belediyesi’nin izni olmadan her türlü etkinlik düzenleyen 

(madde 4, paragraf 1),  

5. saptanan ve kamuya duyurulan saatler dışında göl 1 ila 7'de veya yarış parkuruna su 

araçları veya su sporu ekipmanları ile giren (madde 6-11), 

6. Köln Belediyesinin izni olmadan balık tutan (madde 12, paragraf 5), 

7. açık yüzme havuzunu yüzme saatleri dışında kullanan (madde 8, paragraf 1), 

8. a) açık yüzme havuzunu, göl 5'i (madde 8), yarış parkurunu (madde 11) veya göl 6'da 

(madde 9) tüzüğe aykırı olarak veya Köln Belediyesinin gerekli izni olmadan su sporu amaçlı 

kullanan, 

8.b) göl 5'in spor dalışı amaçlı kullanılan alanında izinsiz dalış yapan veya izinsiz ticari dalış 

dersi veren (madde 8), 

9. tüzük uyarınca izin verilmediği halde yüzen (madde 12, paragraf 1 bent a),  

10. köprülerden atlayan (madde 12 paragraf 1 bent b), 

11. bu tüzük kapsamında kullanımına izin verilmediği halde (madde 12, paragraf 1, bent c, d 

ve f), su araçları veya su sporları ekipmanları ile model tekneler işleten, 

12. spor ve dinlenme tesisinde model uçak veya insansız hava araçları uçuran (madde 13 

paragraf11), 



 

13. a) buz dalışı yasağını ihlal eden madde 12, paragraf 1, bent e), 

13 b) anılan kullanıcı grubuna ait olmadığı halde ve iskeleye veya start yerine ayak basan 

(madde 12, paragraf 1, bent g), 

14. emniyetli olmayan su sporu araçlarını kullanan (madde 12, paragraf 2), 

15. Köln Belediyesi’nin izni olmadan çadır kuran veya geceleyen (madde 13, paragraf 2), 

16. futbol veya hentbol gibi kulüp takımları arasında takım oyunları oynayan (madde 13, 

paragraf 3), 

17. mangal yaparken yangın tehlikesine neden olan, duman, koku veya uçuşan kül nedeniyle 

çevresine rahatsızlık veren, uygunsuz bir mangal kullanan (tek kullanımlık mangallar), 

piyasada bulunan malzemeler kullanmayan, ispirto veya diğer sıvı mangal tutuşturucuları 

kullanan (madde 13, paragraf 4), 

18.açık ateş yakan veya devam ettiren (madde 13 paragraf 5), 

19. köpeklerini açık yüzme havuzu veya güneşlenme alanı olarak ayrılan bölüme getiren; 

diğer alanlarda da tasma altında tutmayan (madde 13, paragraf 6), 

20. hayvanların sebep olduğu kirlilikleri derhal kaldırmayan (madde 13, paragraf 7), 

21. binicilik yollarının dışında at binen (madde 13 paragraf 8), 

22. yabani evcil güvercinleri, yabani güvercinleri, su kuşlarını ve balıkları besleyen veya yem 

koyan (madde 13 paragraf 9), 

23 tüm halkı veya bazı kişileri rahatsız eden aşırı ve önlenebilir gürültü yapan (madde 13, 

paragraf 10), 

24. öngörülen alanların dışında Slacklining yapan (madde 13, paragraf 12), 

25.gerekli izinleri almadan hareket eden (madde 13 paragraf 13), 

26. motorlu araç, araç veya römorklarını anılan yerlerde süren, park eden, yanında getiren 

veya bırakan (madde 14 paragraf 4) tüzüğe aykırı davranmış olur. 

(2) Tüzüğe aykırı davrananlar 1.000 €’ya kadar para cezasına çarptırılabilir. 

(3) Ayrıca bu tüzüğün hükümlerini ihtara rağmen önemli ölçüde veya tekrar tekrar ihlal 

edenler, bireysel durumun koşullarına bağlı olarak sınırlı veya sınırsız süreliğine tesisin veya 

belirli kısımlarının kullanımından hariç tutulabilir. Verilen bir izin veya istisna geri çekilebilir. 

Tazminat talepleri iddia edilemez. 

Madde 17 Kamu duyurusu 

(1) Şayet bu tüzükte bir kamuya duyurusuna işaret ediliyorsa, duyuru, açık havuzun girişine, 

kayıkhaneye veya ilgili herhangi başka bir yere asılır. Yüzme havuzuna ve kayıkhaneye 

asılan duyurular esastır. 

(2) Bu tüzüğün madde 12 paragraf 3 ve madde 11 paragraf 2 ile sabit hükümleri saklı kalır. 

Madde 18 İstisnalar 

Gerekçe sunulan bireysel durumlarda Köln Belediyesi, spor ve dinlenme tesisinin amacına 

ve düzenine uygun olmak ve başka bir kamu menfaatini ihlal etmemek koşuluyla, talep 

edildiğinde istisnalara izin verebilir. 

V. Son hükümler 

Madde 19 Yürürlük 



 

Bu tüzük, Köln Belediyesinin resmi gazetesinde kamuoyuna duyurulduktan sonraki gün 

yürürlüğe girer. 

Yukarıdaki tüzük bu vesileyle kamuya duyurulur. (GO NW madde 7’ye göre Köln Belediye 

Yasasına geçmemiştir.) 

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Belediye Yasasının 7. maddesi, 6. paragrafı,1. bendi 

uyarınca doğabilecek yasal sonuçlara işaret edilir. 

Belediye Yasasının 7. maddesi,6. paragrafı,1. bendi uyarınca; 

“Bu yasanın usul veya form şartlarının ihlali durumunda tüzüklere, diğer yerel düzenlemelere 

ve imar planlarına karşı, ilan edildikten bir yıl sonra hak iddialarına bulunulamaz, ancak 

a) öngörülen bir izinin eksik olması veya zorunlu bir ihbarın yapılmamış olması, 

b) tüzük, diğer yerel düzenlemelerin veya imar planının gerektiği gibi kamuya açıklanmamış 

olması, 

c) belediye başkanının meclis kararına önceden itiraz etmesi, 

veya 

d) usul veya form eksikliği belediyeye önceden bildirilmiş olması ve ihlal edilen kanun 

hükmünün ve eksikliğe yol açan hususun tespit edilmiş olması durumları müstesna.” 

Köln, 27.04.2021 

Büyükşehir Belediye 

Başkanı 

İmza Henriette Reker 


