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Bahçeli restoran ve cafeler 
 
İşletme tesisleri ruhsatı bildirisi 
 

Bir bahçeli restoran ve cafenin işletilmesi için işletme tesisleri hukukuna göre 
ruhsat yükümlülüğünün olup olmaması aşağıdaki kriterlere bağlıdır: 
 
Bahçeli restoran ve cafede 75'den fazla masa (yemek ve içecek tüketme yerleri) 
yoksa,  bahçeli restoran ve cafe sadece yemek ve içecek servisi yapılmak için 
öngörülmüşse, yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek ve müzik yapılması 
gastronomi işletmecisi tarafından yasaklanmışsa ve bu yasak uyarı tabelalarıyla 
açıkça görülebilir şekilde bildirilmişse, komşuların menfaatleri yeterli derecede 
korunmuşsa ve çevreye zarar verilmesi önlenmişse, işletme tesisleri ruhsatı 
GEREKLİ DEĞİL. 
 
Bu anlamda bir bahçeli restoran ve cafe işletilmek istendiğinin sadece önceden 
makama bildirilmesi yeterlidir. 
 
Ancak bu şartlar yerine getirilmediğinde, yetkili makamdan bir işletme tesisleri 
ruhsatı alınması gerekmektedir. 
 
Buna ilişkin olarak, işletmecinin bu yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme ve müzik 

yapma yasağını sadece düzenlemekle kalmayıp kendisine verilmiş hak ve olanakları 
kullanarak bu yasağı çiğnetmemesi gerektiğine özellikle dikkatinizi çekeriz (örn. 
lokali terketmesini sağlamak). Bir işletmecinin kendisinden beklenen bu yasal 
yasağın korunmasını kendisinden beklenebilecek özenle yerine getirmediği takdirde 
cezai uygulama (1090,-- Avro’ya kadar) veya hatta gerektiğinde işletme ruhsatının 
elinden alınması gibi uygulamalar kaçınılmaz olacaktır. 
 
Bahçeli restoran ve cafelerde yüksek sesle konuşmanın, şarkı söylemenin ve müzik 
yapmanın yasak olduğunu belirten özel uyarı tabelasını üyelerimize memnuniyetle 
ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu tabela Din A3 formatında olup tabii ki su ve hava 
koşullarına dayanıklıdır.  
Tel. 0316/601 – 425; E-Mail: gastronomie@wkstmk.at 
 
Açılış saatleri: 
 
Bahçeli restoran ve cafenin saat kaça kadar açık kalabileceği esas olarak yasada, 
Ticari İşletme Yönetmeliği'nde (Gewerbeordnung) düzenlenmiştir. Kamusal bir alan 
üzerinde veya kamusal yolların kenarında bulunan bahçeli restoran ve cafelerin 

saat 23.00'e kadar açık tutulabileceği bu yasa tarafından belirlemiştir. Kamusal 
yolların yanında bulunmayan özel alanlardaki bahçeli restoran ve cafeler için (tipik 
iç avlu) kapanış saati yasaya göre saat 22.00'dir. 
 
Esas olarak sadece bildirme yükümlülüğüne tabi olma şartlarını yerine getiren, 
ancak yukarıda belirtilen saatlerin dışında işletilen bahçeli restoran ve cafeler için, 
komşuların menfaatlerinin korunması için gerekli olduğunda bir ruhsat alınması 
zorunludur. 
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Yasal olarak belirlenmiş bahçeli restoran ve cafelerin açılış saatlerini sizin 
bölgenize uygun olarak uzatmak belediyenizin imkanı dahilindedir. Birçok belediye 
bu yetkiyi kullanarak bahçeli restoran ve cafelerin açılış saatlerini yaz aylarında 
saat 24.00'e kadar uzatmıştır. Böyle bir talimatın mevcut olup olmadığını 
belediyenizden öğreniniz. Belediyenin buna ilişkin talimatı vermemesi durumunda 

otomatik olarak tekrar yasada belirtilen açılış saatleri geçerli olur.  
 
Graz’da 15 Hazirandan 15 Eylüle kadar ister kamusal alanda olsun ister özel alanda 
olsun bahçeli restoran ve cafeler için uzatılmış açılış saati olan 23.30 geçerlidir. 
 
ÖNEMLİ:Bahçeli restoran ve cafenin kapanış saat geldiğinde bütün toplama işlerinin 
bitmiş olması gerekmektedir. 
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