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Bartın İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesi içinde
bulunan işyerlerinin 20ı8 yılı açılış kapanış saatleri Ek'li listede
belirtilen saatlerde açılıp kapanması
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İl Özel İdaresi Hizmet alanında yer alan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 2018 yılı
açılış ve kapanış saatlerine ait İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 18.01.2018 tarih ve 822 sayılı yazıları
okunup incelendi.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinin açılış ve kapanış saatleri başlıklı 33. maddesi "Umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni
tarafından tespit edilir. İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara,
deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve
zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak suretiyle
yetkili idare tarafından geçici veya sürekli izin verilebilir." hükmü,

Aynı Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesi (g) bendinde "Umuma açık istirahat ve eğlence
yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon,
kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri
içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve
maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının
içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonu, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri," tanımlanan
işyerleri ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 26. Maddesinin (h) fıkrasında "Belediye sınırları dışındaki umuma
açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek." hükmü bulunmaktadır.

Bartın İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesi içinde bulunan işyerlerine ait 2017 yılı açılış ve kapanış
saatleriyle ilgili olarak İl Encümenin 28.12.2016 tarih ve 272 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Bartın İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesi içinde bulunan işyerlerinin 2018 yılı açılış kapanış
saatleri Ek'li listede belirtilen saatlerde açılıp kapanması, Encümenimizce uygun görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin İl Özel İdare i Sağlık İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine 22.01.2018
tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.
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Adres: Kemerköpnı Malı. 2No'lu çevre Yolu 74100 BARTIN
Tel: O(378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: encumen@bartinozelidare.gov.tr
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