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Ilimiz Merkez ilye Hatipler K()yU Karacaoglu
Mahallesinde ickili istirahat ve eglence yeri (ickili lokanta) sahibi Duran
PULLUK'un talebi ile ilgili Kolluk Kuvvetlerimizden gelen g6rii~ 1---1----+----1-------1
dogrultusunda 1 Nisan - 1 Ekim tarihleri arasmda 01:00 yerine 02:00'e
kadar uzatilmasi n Encumenimizce uygun gorulmustur.

KARAR ••
Merkez nye Hatipler Koyu Karacaoglu Mahallesinde ickili istirahat ve eglence yeri (ickili

lokanta) sahibi Duran PULLUK, yaz donemi kapams saatinin 1 Nisan-IEkim tarihleri arasinda 01:00 yerine 02:00'e
kadar uzatt lmasi talebi hakkmdaki nOzel Idaresi Saghk Isleri Mudurluguntin 14.11.2018 tarih ve 14356 sayih YaZlSI
ve Ek'leri okunup incelendi.

Merkez ilye Hatipler Koyti Karacaoglu Mahallesinde ickili istirahat ve eglence yeri (ickili
lokanta) sahibi Duran PULLUK ilgi a dilekcesi ile yaz donemi kapams saatinin 1Nisan-I Ekim tarihleri arasmda 01 :00
yerine 02:00'e kadar uzatilmasi talebinde bulunmustur.l 0.08.2005 tarih ve 25902 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak
yiirtlrlllge giren Isyeri Aetna ve Cahsma Ruhsatlanna Iliskin Yonetmeliginin acrhs ve kaparus saatleri bashkli 33.
maddesi "Umuma aIY1kistirahat ve eglence yerlerinin aIYlh~ve kapams saatleri belediye suurlari icinde belediye
enciimeni, bu yerler dismda iI enciimeni tarafmdan tespit edilir.Iskele, istasyon, hava meydam, terminal, garaj,
benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulasun merkezleri ile fuar, panaYlr, sergi ve pazar
kurulmasi gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahci kahvesi ve benzeri diger tesislere, bagh oldugu
kolluk kuvvetinin gorii~ii ahnmak suretiyle yetkili idare tarafmdan gecici veya siirekli izin verilebilir."hiikmii
geregince idaremiz tarafindan 25.10.2018 tarih ve 13389 sayih yazirmz ile ilgili kolluk kuvvetine sorulmus ve n
Merkez Jandarma Kornutanhgi'run 05.1l.2018 tarih ve 2018/137 sayih yazisiyla yaz donemi 1 Nisan-l Ekim tarihleri
arasmda kapalll~ saatinin 01:00 yerine 02:00 olarak degi~tirilmesinin emniyet ve asayi~ yonlinden herhangi bir
sakll1CaSIl1111olmadlgl bildirilmi~tir.

Aym Yonetmeligin talllmlar ba~hkh 4. maddesi (g) bend inde "Umuma aIY1kistirahat ve eglence yeri:
Ki~i1erin tek tek veya toplu olarak eglenmesi, dinlenmesi veya konaklamasl iIYinaIYIian otel, motel, pansiyon,
kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, iIYkili lokanta, taverna ve
benzeri iIYkiliyerler; sinema, kahvehane ve kiraathaneler; kumar ve kazanIY kastl olmamak ~artlyla adl ne
olursa olsun bilgi ve maharet artinci veya zeka geli~tirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin,
video ve televizyon oyunlarmm iIYerisinde bulundugu elektronik oyun yerleri; internet salonu, lunaparklar,
sirkler ve benzeri yerleri," talllmianan i~yerleri ile 5302 saYlh il Ozel idare Kanununun 26. Maddesinin (h)
flkrasll1da "Belediye smlrlarl dl~mdaki umuma aIY1kyerlerin aIYdl~ve kapam~ saatlerini belirlemek." hUkmii
geregince Barbn il Ozel idaresi sorumluluk bolgesi i9inde bulunan iykili lokanta i~yerlerinin yaz donemi 1 Nisan-l
Ekim tarihleri araslllda kapalll~ saatinin 01:00 yerine 02:00 olarak degi~tirilmesi il Enclimenimizce uygun
gori.ilmii~tUr.

Geregi iyin il Enciimeni Karar omeginin Saghk i~leri Miidiirliigiine gonderilmesine 19.11.2018
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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