
T.C.
BARTIN n, OZEL iDARESi
ENCUMEN MUDURLUCU

iLENCUMENi
Kararm Ozeti K Tarihi Sayisr EkiA

R
A 14.01.2019 03
R

GE
EV 11.01.2019 536LR
EA

nOzel idaresiNK Dairesi:
KARAR ••

Bartm il Ozel Idaresi sorumluluk bolgesi icinde bulunan
isyerlerinin 2019 YIh acilis kapanis saatleri Ek'li listede belirtilen saatlerde
acrhp kapanmasi uygun goriilmii~tiir.

il Ozel idaresi Hizmet alanmda yer alan umuma acik istirahat ve eglence yerlerinin 2019
YIh acihs ve kapanis saatlerine ait n Ozel idaresi Saghk i~leri Miidiirliigii'niin 11.01.2011 tarih ve 536 sayiliyazilan okunup incelendi.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayili Resmi Gazetede yaYImlanarak yiiriirliige giren Isyeri
Acrna ve Calisma Ruhsatlanna ili~kin Yonetmeliginin a9Ih~ ve kaparus saatleri bashkh 33. maddesi "Umuma
acik istirahat ve eglence yerlerinin acihs ve kapams saatleri belediye snurlan icinde belediye encumeni, bu
yerler dismda il encumeni tarafmdan tespit edilir. iskele, istasyon, hava meydam, terminal, garaj, benzin
istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulasim merkezleri ile fuar, panayir, sergi ve pazar kurulmasi
gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahci kahvesi ve benzeri diger tesislere, bagh oldugu kolluk
kuvvetinin gorii~ii almmak suretiyle yetkili idare tarafmdan gecici veya surekli izin verilebilir." hukmu,

Aym Yonetmeligin tarumlar bashkli 4. maddesi (g) bendinde "Umuma acik istirahat ve eglence yeri:
Kisilerin tek tek veya toplu olarak eglenmesi, dinlenmesi veya konaklamasi icin acilan otel, motel, pansiyon,
kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, ickili lokanta, taverna ve
benzeri ickili yerler; sinema, kahvehane ve kiraathanele-, kumar ve kazanc kasti olmamak sartiyla adi ne
olursa olsun bilgi ve maharet artmci veya zeka gelistirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin,
video ve televizyon oyunlannm icerisinde bulundugu elektronik oyun yerleri; internet salonu, lunaparklar,
sirkler ve benzeri yerleri," tanimlanan isyerleri ile 5302 sayih n Ozel idare Kanununun 26. Maddesinin (h)
fikrasmda "Belediye smirlan disindaki umuma acik yerlerin acihs ve kapam~ saatlerini belirlemek." hiikmiibulunmaktadlr.

Soz konusu il Ozel idaresi sorumluluk bolgesi i9inde bulunan i~yerlerinin 2019 Ylh a9lh~
kapam~ saatleri Ek'li listede belirtilen saatlerde a9lhp kapanmasl, il Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi i9in il Enciimeni Karar orneginin il Ozel idaresi Saghk i~leri Miidiirliigiine
gonderilmesine 14.01.2019 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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