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Kararm Ozeti

Sakhbahce iekili istirahat ve eglence yeri Mesul
Miidiirii Ayhan DEMiR dilekce ile 31.12.201S'j 01.01.20l9'a
baglayan yrlbasi gecesi saat 4:00'c kadar cahsma talebi ile ilgili
Kolluk Kuvvetlerimizden gelen gorU~ dogrultusunda calisma saatinin
4:00'e kadar uzatilmasi n Encumenimizce uygun gorulmustur.
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KARAR ••
Sakhbahce ickili istirahat ve eglcnce yeri Mcsul Miidiirii Ayhan DEMiR dilekee

ile 31.12.2018'i 01.01.2019'a baglayan yrlbasr gecesi saat 4:00'e kadar cahsma talebi hakkmdaki n Ozel Idaresi
Saghk lsleri Mudtlrltigiinun 21.12.2018 tarih ve 16170 sayih yazisr ve Ek'leri okunup incelendi.

Sakhbahce ickili istirahat ve eglence yeri Mesul Muduru Ayhan DEMiR ilgi a dilekce
ile 31.12.2018'i 01.01.2019'a baglayan yilbasi gecesi saat 4:00'e kadar cahsma talebinde bulunmustur. 10.08.2005tarih
ve 25902 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yururluge giren lsyeri Acma ve Cahsma Ruhsatlanna Iliskin
Yonetmeliginin acihs ve kapams saatleri bashkh 33. maddesi "Umuma acrk istirahat ve eglence yerlerinin a~dl~ve
kapams saatleri belediye snnrlari ieinde belediye enciimeni, bu yerler drsmda H enciimeni tarafmdan tespit
edilir.Iskele, istasyon, hava meydam, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler Hekara, deniz ve hava
ulasnn merkezleri He fuar, panayir, sergi ve pazar kurulmasi gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda,
sabahcr kahvesi ve benzeri diger tesislere, bagh oldugu kolluk kuvvetinin gorii~ii ahnmak suretiyle yetkili idare
tarafmdan geeici veya siirekli izin verHebilir."hiikmii geregince Idaremiz tarafmdan 12.12.2018 tarih ve 15681
sayih yaznmz ile ilgili kolluk kuvvetine sorulmus ve n Merkez Jandarma Komutanhgi'mn 20.12.2018 tarih ve 1063
sayIll yazlslyla 31.12.2018'i 01.01.2019'a baglayan gece kapam~ saatinin 03:00 yerine 04:00 olarak
uzatIlmasmm emniyet ve asayi~yoniinden herhangi bir sakmcasmm olmadlgl bildirilmi~tir.

Aym Yonetmeligin tammlar ba~hkh 4. maddesi (g) bendinde "Umuma a~lk istirahat ve eglence yeri:
Ki~ilerin tek tek veya toplu olarak eglenmesi, dinlenmesi veya konaklamasl i~in a~dan otel, motel, pansiyon,
kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, i~kili lokanta, taverna ve
benzeri i~kili yerler; sinema, kahvehane ve ktraathaneler; kumar ve kazan~ kaStl olmamak ~artIyla adl ne
olursa olsun bilgi ve maharet artmci veya zeka geli~tirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin,
video ve televizyon oyunlarmm i~erisinde bulundugu elektronik oyun yerleri; internet salonu, lunaparklar,
sirkler ve benzeri yerleri," tammlanan i~yerleri ile 5302 saYlhil Ozel idare Kanununun 26. Maddesinin (h)
flkrasmda "Belediye slmrlan dl~mdaki umuma a~lk yerlerin a~dl~ ve kapam~ saatlerini belirlemek." hiikmii
geregince bahse konu Sakhbahye iykili istirahat ve eglence yerinin 31.12.2018'i 01.01.2019'a baglayan yIlba~l gecesi
saat 04:00'e kadar yah~matalebi it Enciimenimizce uygun goriilmii~tiir.

Geregi iyin il Enciimeni Karar omeginin aghk i~leri Miidiirliigiine gonderilmesine 24.12.2018
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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