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2018/118
Evrak Dairesi

Konusu

İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi
797 Sokak NO: 6/101
adresinde yer alan işyerinin
içkili yer bölgesine alınması
hususunun görüşülmesi.

Evrak No

Saat

20.00

Geliş Tarihi

Kesinleştirme Tarih 11/12/2018

Karar Tarihi

Tekrar Görüşülecek mi?

04/12/2018

H

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04/12/2018 günü
saat 20.00
'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 26
üyesinin katılımıyla toplandı.
G Ü N D E M M A D D E S İ : 7- İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi 797 Sokak NO: 6/101 adresinde
yer alan işyerinin içkili yer bölgesine alınması hususunun görüşülmesi.
Bel.Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Yeşilyurt Mahallesi 797 Sokak No:6/ 101 Salihli
adresindeki işyeri, Belediyemize müracaat ederek işyerinin ilçemiz içkili yer bölgesine dahil
edilmesini talep etmiştir.
Söz konusu işyerinin ilçemiz içkili yer bölgesine ilave edilip edilmeyeceği Belediye
Meclisinin Kasım ayı toplantısında görüşülerek İmar Komisyonuna ve Hukuk ve Tarifeler
Komisyonuna havalesi yapılmıştır. Konu ile ilgili komisyon raporları ektedir. Komisyon
raporlarının Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanması
konusunda;
Gereğini müsaadelerinize arz ederim. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.
IMAR KOMISYON RAPORU
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesinde "İçkili yer
bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü
doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında
il genel meclisi tarafından tespit edilir" denilmektedir.
Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün 06/11/2018 tarih ve 17366 sayılı yazısında, söz konusu
işyerinin hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve
kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve
benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri
yakınında olmadığı, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine iki yüz
metreden yakın mesafe içinde bulunmadığı, otogar ve otobüs terminallerinde, resmî ve özel
okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile ana okullarına yüz
metreden yakın mesafe içinde yer almadığı belirtilmiştir.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 31/10/2018 tarih ve 21706 sayılı yazısında, söz
konusu işyerinin içkili yer bölgesine alınmasında güvenlik ve asayiş bakımından sakınca
olmadığı belirtilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi, 797 Sokak, No:6/101
İrcj^nde yer alan işyerinin, içkili yer bölgesine dahil edilmesi hususu, katılanların oy çokluğu
Je kalVıl edilmiştir.
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HUKUK VE TARİFELER KOMİSYONU
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. Maddesinde "İçkili yer
bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü
doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında
il genel meclisi tarafından tespit edilir" denilmektedir.
Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün 06/11/2018 tarih ve 17366 sayılı yazısında, söz konusu
işyerinin hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve
kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve
benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri
yakınında olmadığı, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine iki yüz
metreden yakın mesafe içinde bulunmadığı, otogar ve otobüs terminallerinde, resmî ve özel
okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz
metreden yakın mesafe içinde yer almadığı belirtilmiştir.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 31/10/2018 tarih ve 21706 sayılı yazısında, söz
konusu işyerinin içkili yer bölgesine alınmasında güvenlik ve asayiş bakımından sakınca
olmadığı belirtilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi, 797 Sokak, No:6/101
adresinde yer alan işyerinin, içkili yer bölgesine dahil edilmesi hususu, katılanların oybirliği
ile kabul edilmiştir.
KARAR: İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi 797 Sokak NO: 6/101 adresinde yer alan işyerinin
içkili yer bölgesine alınması talebi; Hukuk Tarifeler Komisyonu ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle; Her 2 komisyonda yapılan müzakere sonucu;
Mülki İdare Amirliğinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki olumlu görüş verilen
Yeşilyurt Mahallesi 797 Sokak No: 6/101 adresindeki işyerinin içkili yer bölgesine dahil
edilmesi yönündeki komisyon raporları yapılan oylama sonunda 24 evet oyu, 2 red oyu, Oy
çokluğu ile kabul edilmiştir.

