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KARAR

KARARIN OZU: Berberler ve Kuaf6rler
Odasr hafta tatili.

Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden
agagrdaki gUndem maddelerini gorUgmek 0zere 1. donem 8. olagan toplantrst 1 birlegim,
2. oturumunu Meclis Bagkanr Kamil SARAQOGLU'nun Bagkanhgrnda 02112t2014 SALI
gUnU Saat: 18.00'de; Belediye KUltUr Sarayr Meclis Salonunda, Uyelerden; 1-NURI QET|N,
2-GAL|P GULTEKIN,3- CAFER CIHAT CEYLAN, 4- BANU AKALINO6LU, 5- OMER FARUK
DURMAZ, 6- HAL|T OGUZATAKAN, 7-EBUBEKIR ERDOGMU$, 8-MUSTAFA AyDtN,
g-FATMA GUL, 1O-FURKAN YILMAZ, 11- MEHMET NACI PEKCAN, 12-SELIM DURMAZ,
13- |BRAH|M YACAN ,14- MUHAMMED IKBAL GUNDEM, 1s-$ULE UYKUN ,16- SALIH
ozDEN, 17-AZIME NURAKTA$AKALTN, 18-AHMET ULUCA, 1g-NEDIM DELEN,
20-cEMAL AyDtN, 21-YUSUF SoKMEN, 22-MERVE oZQtNAR GuL, 23-EROL MERCAN,
24-MUSTAFA EROL, 25- ALi KORKMAZ'rn igtirakleri ile yaptr.

Saglrk lgleri MUdUrlUgU'nUn 20.11.2014 tarih ve 1737 sayrL yazrlarr okundu ve geregi
dUqUnUldU;

Berberler ve Kuaf6rler Odastntn 16.10.2014 tarih ve 1033982 referans kayrt nolu
d ilekgelerindeki 394 Sayrh Hafta Tatili Kanunu'na uyulmak [jzere,

21 .01 .1924 tarih ve 54 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yUrUrlUge giren 394
Saytlr Hafta Tatili Kanunu'nun 2.maddesinde belirtilen igyerlerinde gahganlarrna hafta da 6
gUnden fazla gahgtrnlmasr yasak denildiginden;

Aynt Kanunun 8.maddesinde igyerini hafta tatilinde agrk bulundurmak isteyen igyeri
sahipleri ve/veya mesul mirdUrlerince Belediye ye bir beyan vererek galtgacaklann saytstnt
belirterek hafta tatili ruhsatr almalan lazrmdrr, bu ruhsat bir takvim yrlr igin gegerlidir.

Yine aynr Kanun'un g.maddesinde, bu kanuna muhalif olarak pazar gtjnleri agrlan
igyerlerine zabtta memurlan taraftndan zabrt varakasr tanzim edilerek Belediye Eagkanlrgr'na
tevdi olunur denildiginden, Berberler ve Kuaf6rler odasrnrn 06.0s.2014 tarihii yon;tim
kararrnda 394 sayrlr Hafta Tatili Kanunu'nun 2.maddesinin uygulanmasr yohundeki
taleplerinde, berberler ve erkek kuaforleri pazar gijnleri, bayan kuafoileri sah gUnleri olmak
rizere hafta da bir gUn hafta tatilini uygulayacaklarrn r beyan etmiglerdir.

Konu incelenmig olup;
394 sayrlr Hafta Tatili Kanunu'nun,1 .maddesi "on bin veya on binden fazla nijfusu

havi gehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dijkkan, magaza, yazthane, ticarethane,
stnai ve ticari bilumum mdjessesat ve tevabiinin haftada bir g n tatilifaalivet etmeteri
mecburidir. " hukmu ve yine aynr kanunun l2.maddesi " igbu kanun ahkamtnin nijfusu on
binden dun olan gehir ve kasabalarda dahi tatbikt, mahalli belediye mectislerinin karar ve
ilan,na vabestedir. " htikmU gere$ince;

tatili vapmalarrna ve 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya gegilmesine;
Bu karara uymayan berberler, erkek kuafdrleri ve bayin [uitorterine,

Tatili Kanunu'nun ,10. maddesinin uygulanmasrna igarefle yaprlan oylama
birli$i ile karar verildi.

KATIP

394 sayrh Hafta
sonucunda oy


