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İlçemiz içkili yerler bölgesi ile 
ilgili düzenlemenin 
görüşülmesi. 
21.00 

Kesinleştirme Tarih 08/07/2019 

H Tekrar Görüşülecek mi? 

Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri 
gereğince gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02/07/2019 günü 
saat 21.00 'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 
üyesinin katılımıyla toplandı. 

GÜNDEM MADDESİ : 5- İlçemiz içkili yerler bölgesi ile ilgili düzenlemenin 
görüşülmesi. 

Bel.Av.Gökhan AÇIKGÖZ; 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılarak idaremize 
bağlanan belde ve köylerdeki alkollü mekanlarla ilgili idaremize yoğun şikayetler gelmektedir. 
Bu nedenle belde ve köyden mahalleye dönüşen yerlerde halen içkili yer bölgesinde olup, açık 
alkollü içki satışı için ruhsatlandırılmayan yerlerin alkollü alan bölgesinden çıkarılması ve 
mevcutta gazino ve pavyon ruhsatı bulunan yerlerin 1. Derece mirasçıları hariç üçüncü kişilere 
devredilmemesi hususlarının Belediye Meclisince değerlendirilerek karara bağlanmasını 
müsaadelerinize arz ederim. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü. 

A- İÇKİLİ YER BÖLGESİ DIŞINA ÇIKARILACAK ADRESLER. 
6360 sayılı yasa ile kapatılan belde ve köylerdeki EK-1 listede yer alan ve halen açık 

alkollü içki satış ruhsatı bulunan yerler dışındaki tüm yerler içkili yer bölgesinden 
çıkartılmıştır. 

B- EK- 2 listede sayılan halen gazino ve pavyon ruhsatı bulunan işyerleri 1. Derece 
mirasçıları hariç üçüncü kişilere devredilemeyecektir. 1.derece mirasçılara devri halinde 
devralan ve devredenin idaremize borcu bulunmaması gerekmektedir. 

C- EK- 3 listede yer alan Ankara asfaltından Bahçecik yol ayrımına kadarki Kurşunlu 
Vadisinde açık alkollü içki satışı (içkili lokanta) ruhsatı bulunan mevcut işyerlerinin 
haricindeki yerler içkili yer bölgesi dışına çıkarılmıştır. 

D- İlçemizde açık alkollü içki satışı (içkili lokanta, birahane, bar vb.) faaliyet konulu 
işyeri ruhsatlarının devrinde devir eden ve devir alan kimsenin idaremize borcu olmadığının 
belgelendirilmesi halinde devir işlemi gerçekleştirilecektir. 

KARAR: 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize bağlanan belde ve 
köylerdeki alkollü mekanlarla ilgili düzenlemelerin incelenmek üzere İmar Komisyonu, Hukuk 
Tarifeler Komisyonu ve Eğitim -Kültür Sosyal İşler Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi 
yapılan oylama sonunda mecl i^me^udunun oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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