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KARAR 

 

         Belediye Başkan V. Recep YALÇIN  Başkanlığında 09.06.2016 günü saat:16.00 da toplanan 

Belediye Encümenine tüm üyelerin  katılımı  ile  gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE 31:31.05.2016 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere.27.05.2016 tarih 2016/646 

sayılı dilekçe. İlgi müzekkerede,2016/646 sayılı dilekçede belirtilen ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 

Demirci Sokak 209 ada 2 ve 4 parsellerin 1/1000 ölçekli koruma imar planında kentsel sit alanında 

içerisinde ve 3.derece arkeolojik sitte yer aldığı, 209 ada 4 no.lu parselin yola terk işleminin mevcut 

olduğu belirtilerek, 209 ada 2 ve 4 no.lu parsellerin tevhid ve yola terk  işlemlerinin 3194 Sayılı İmar 

Kanununun 15.ve 16.maddelerine istinaden Belediye Encümenince değerlendirilmesi istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 1/1000 ölçekli koruma imar planında 

kentsel sit alanında içerisinde ve 3.derece arkeolojik sitte yer alan   ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 

Demirci Sokak ,209 ada 2 ve 4 parsellerin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddelerine 

istinaden yola terk ve tevhid işlemlerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

MADDE 32: 07.06.2016 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.21.05.2016 tarihli 

İdari Yaptırım Tutanağı eki 1 adet fotoğraf. İlgi müzekkere ile , Zabıta Komiserliğince yapılan rutin 

denetimlerde Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Çarşı Caddesi, no:40 Bozcaada adresinde bulunan Güveç 

Lokanta isimli işyerinin uyarıldığı halde çöplerini çevreye attığının ilgi tutanak ve fotoğrafla tespit 

edildiği belirtilerek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince Emre Aykırı 

Davranıştan 219,00 TL. para cezası uygulanır. Hükmü uyarınca konunun encümence değerlendirilmesi 

istenmektedir. 

                         Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Çarşı 

Caddesi, no:40 Bozcaada adresinde bulunan Güveç Lokanta isimli işyerinin ,Zabıta Komiserliği 

tarafından yapılan rutin denetimlerde ;uyarıldığı halde çöplerini çevreye attığının tutanak ve fotoğrafla 

tespit edilmesi üzerine , Güveç Lokanta işletmecisi Erdoğan İNCE’nin, 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanununun 32.Maddesi gereğince Emre Aykırı Davranıştan 219,00 TL. para cezası ile 

cezalandırılmasına, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

MADDE 33 : 09.06.2016 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.05.06.2016 

tarihli İdari Yaptırım Tutanağı .İlgi müzekkere ile , Zabıta Komiserliğince yapılan rutin denetimlerde 

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, Çiçek Fırın yanında bulunan M.Derya EVREN’in uyarıldığı 

halde reçel satışı yaptığının ilgi tutanak tespit edildiği belirtilerek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 

32.Maddesi gereğince Emre Aykırı Davranıştan 219,00 TL. para cezası uygulanır. Hükmü uyarınca 

konunun encümence değerlendirilmesi istenmektedir. 

                         Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 

Çiçek Fırın yanında bulunan M.Derya EVREN’in ,Zabıta Komiserliği tarafından yapılan rutin 

denetimlerde ; önceden uyarıldığı halde reçel satışına devam ettiğinin ilgi tutanak ile tespit edilmesi 

üzerine , reçel satışı yapan M.Derya EVREN’in, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi 

gereğince Emre Aykırı Davranıştan 219,00 TL. para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MADDE 34 : 09.06.2016 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.08.06.2016 

tarihli 5 adet İdari Yaptırım Tutanağı .İlgi müzekkere ile , Zabıta Komiserliğince 08.06.2016 

Çarşamba günü ilçe Pazar yerinde yapılan kontrollerde Yahya DURAK, Cahit GÖK, Alaattin 

ÖZCAN, Faruk ÇETİN, Hasan SAVRAN isimli pazar tezgahı sahiplerinin 06.04.2011 tarih 2011/33 

sayılı karar  ve 06.04.2016 tarih 2016/35 sayılı kararlara uymadığının, kararda belirtilen özellikler 

dışında naylon poşet kullandığının ve müşteriye verdiğinin tespit edilerek, ilgi yaptırım tutanağına 

işlendiği belirtilerek,5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince Emre Aykırı 

Davranıştan 219,00 TL. para cezası uygulanır. Hükmü uyarınca konunun encümence değerlendirilmesi 

istenmektedir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediye Encümeninin 06.04.2011 tarih 

2011/33 sayılı karar ile ,naylon poşet kullanımı yasaklanarak yerine kese kağıdı, file ve bez çanta 

kullanılmasına karar verilmiş olup, karara ek olarak 06.04.2016 tarihinde 2016/35 no.lu alınan 

encümen kararı ile;2011/ 33 sayılı kararın aynen uygulanarak ( naylon poşet kullanımının 

yasaklanarak, yerine kese kağıdı, bez çanta, file vs.. kullanılmasına) sadece ağır malzemelerin 

taşınmasında kolaylık sağlaması açısından TEK BİR BOY 30*60 ebatlarında %100 doğada 

çözünürlüğe sahip çevre dostu ,TSE ve ISO Belgesi ( TSE ve ISO onayları poşet üzerinde baskı 

halinde görünecek) onaylı poşetlerin kullanılmasına ,yine sadece balıkçılar için 24x40 ebatlarında 

%100 doğada çözünürlüğe sahip, üzerinde TSE ve ISO belgesi onaylı poşetlerin kullanılmasına ve 

konuyla ilgili tebliğ ve denetimlerin   Komiserliğinizce yapılmasına karar verilmiştir. Zabıta 

Komiserliğince tüm esnaf ve işletmelere tebliğleri  ve ilanları yapılmış olup, 08.06.2016 Çarşamba 

günü ilçe Pazar yerinde yapılan kontrollerde tespit edilen, 

                 Belediye Encümeninin 06.04.2011 tarih 2011/33 ve 06.04.2016 tarih 2016/35 no.lu 

kararlarına uymayarak, kararda belirtilen boyutların dışında naylon poşet kullanmaya devam eden 

Yahya DURAK, Cahit GÖK, Alaattin ÖZCAN, Faruk ÇETİN, Hasan SAVRAN isimli pazar tezgahı 

sahiplerinin ,5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince Emre Aykırı Davranıştan 

219,00 ‘şar TL.idari para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği 

ile karar verildi. 

 MADDE 35: 09.06.2016 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere. İlgi müzekkere ile, 

ilçemiz esnafımızın ön tarafında açıkta veya tezgah içinde sattıkları waffle , börek, simit, vs. ürünleri 

sattıkları ve bu konuda vatandaşlarca şikayet konusu olduğu, sık sık sorunlar yaşandığı belirtilerek, 

konunun encümence değerlendirilmesi istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İşletmelerin ön tarafında  açıkta veya 

tezgah içinde bulunan ,yapılan waffle, börek, simit, vs… gibi gıda ürünlerinin, hijyen kurallarına 

uygun olmaması ve sağlık açısından  tehdit arz etmesi sebebi ile satışa sunulmasının, sergilenmesinin 

uygun olmadığına , konunun tüm işletme ve esnafa tebliğine ve denetimine oy birliği ile karar verildi. 

MADDE 36: 09.06.2016 tarihli Belediye Başkan V.Recep YALÇIN imzalı yazı.09.06.2016 tarihli 

Mali Hizmetler Müdürü Muharrem KANAR imzalı müzekkere.İlgi yazı ile, %100’ü Belediyemize 

hibe edilen Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Anonim Şirketi’nin 03.06.2016 tarihli 49-50 sayılı 

meclis kararları ile belirlenen Ekonomik Ayrıntı kodlarına 50,000,00 TL.yedek ödenekten ödenek 

aktarılması gerektiğinden konunun encümence değerlendirilmesi için gerekli lüzum müzekkeresinin 

düzenlenmesi istenmiş olup, 

                         Düzenlenen İlgi müzekkere ile, Belediyemiz 2016 Yılı Gider Bütçesinde aşağıda hesap 

kodları belirtilen harcama kalemlerine yedek ödenekten ödenek aktarılması istenmektedir. 

 
46170831Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-------------------------------------------------  

Fonk.Kod. Ekonomik Kod. Açıklama Aktarılacak Miktar 

0112 071990 Diğer 50.000,00 TL. 

  TOPLAM 50.000,00 TL. 

 

AKTARMAYA ÖDENEK SAĞLAYACAK HARCAMA KALEMLERİ 

46170831Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-------------------------------------------------  

Fonk.Kod. Ekonomik Kod. Açıklama Aktarılacak Miktar 

0112 096101 Yedek Ödenek 50.000,00 TL. 

  TOPLAM 50.000,00 TL. 

 

    Encümenimizce yapılan görüşmede;  Belediyemiz 071990  Diğer Harcama Kalemine yedek 

ödenekten 50.000,00 TL. ödenek aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 

          



 

   

 

 

 

 

 


