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ENCÜMEN ÜYELERİ 

 
BELEDİYE BAŞKANI : Dr.Hakan Can YILMAZ  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Hakkı TURGAL  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : Muharrem KANAR  

ÜYELER : Yahya GÖZTEPE, Recep YALÇIN  

 
KARAR 

 

.         Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ  Başkanlığında 09.08.2016 günü saat:10.00 da toplanan 

Belediye Encümenine , Encümen Üyesi  Recep YALÇIN katılmadı. Diğer tüm üyelerin  katılımı  ile  gündemde 

bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE 55: 26.05.2016 tarih 2016/29 sayılı Encümen Kararı. İlgi karar ile  , ilçemizde umuma açık istirahat 

ve eğlence yerlerinin lokanta, restoran, kafeler, barlar, çay bahçeleri, kahvehaneler ve çorbacıların saat:03.00 

olarak belirlenen kapanış saatlerinin görülen lüzum üzerine tekrar belirlenmesine karar verilmiştir.  
                         Encümenimizce yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda; 26.05.2016 tarih 2016/29 sayılı 

Encümen Kararı ile ; 03.00 olarak belirlenen işyeri (Kahvehaneler, Çay bahçeleri, Kafeler, Şehir içi ve dışındaki  

lokantalar,barlar) kapanış saatlerinin görülen lüzum üzerine saat:02.00 olarak belirlenmesine, İlçemizin Turistlik 

bir ilçe oluşu nedeni ile, gece saat 24.00 dan sonra faaliyetlerine devam  edecek iş yerlerimizin  çevreyi rahatsız 

etmeyecek şekilde müzik seslerini kısarak hizmet  vermelerine, işyeri açılış saatlerinin 06.00 olarak 

belirlenmesine, aşağıda belirtilen işyeri kapanış saatlerinin Belediyemiz hoparlöründen ilanına ve  Zabıta  

Komiserliğince tüm işyerlerine , Bozcaada  Emniyet Amirliği ile Jandarma Komutanlığına uygulama  ve  

kontrol için, tebliğine oy birliği ile karar verildi. 

 
   15 NİSAN – 15 KASIM TARİHLERİ ARASI İŞYERLERİ KAPANIŞ SAATLERİ 

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

 Kahvehaneler,Çay bahçeleri,Kafeler,                              : 02.00 

 Şehir içi ve dışındaki  lokantalar                                     : 02.00 

 Barlar                                                                               : 02.00 

 Çorbacılar                                                                        : Sabaha kadar 

 

  15 KASIM - 15 NİSAN TARİHLERİ  ARASI İŞYERLERİ KAPANIŞ SAATLERİ 

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

 Kahvehaneler, Çay bahçeleri, Kafeler                           : 01.00 

 Şehir içi ve şehir dışındaki lokantalar                           :  02.00 

 Barlar                                                                             :  02.00 

 Çorbacılar                                                                      :  02.00    

 
. 

MADDE 56: 01.08.2016 tarihli Zabıta Görevlisi Tarık Burçin NEÇARE imzalı müzekkere. Bozcaada 

Kaymakamlığı  İlçe Polis Merkezi Amirliği’nin 20.07.2016 tarih 2016 /370 sayılı yazısı ve eki 2 adet tutanak.  

İlgi müzekkere ile ; İlçe Polis Merkezi Amirliği’nin 370 sayılı yazılarında 23.06.2016 tarihinde saat:03.14 

sıralarında 155 ihbar hattına gelen telefon sonucunda ;Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Sokak no:41 de faaliyet 

gösteren Martı Lokanta ( Bozca) isimli işletmede yapılan denetim sonucunda; işletmenin kapanış saatine 

uymadığının tespit edilerek, tutanağa işlendiği ilgili sayılı madde gereğince;’ Umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinden mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerinin işletmecilerine idari para cezası verilir. Bu 

maddede öngörülen idari para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il 

daimi encümeni tarafından verilir.’ Hükmünün açıklandığı ve işyerlerinin işletmecilerine 2559 Sayılı PVSK’nun 

6.maddenin d fıkrası gereğince;2016 Yılı uygulanacak idari para cezasının 1.200 TL.ile 2.491 TL. arasında 

olduğunun belirtilerek ,gereğinin yapılması istenmektedir. 

                               Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 23.06.2016 tarihinde saat:03.14 

sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Sokak no:41 de faaliyet gösteren Martı Lokanta ( Bozca) isimli 

işletmenin Polis memurları tarafından yapılan denetim sonucunda;  Belediye Encümeninin işyerlerinin 03.00 

olarak belirlediği kapanış saatine uymadığının tespit edilerek, tutanağa işlendiği anlaşılmış olup, tutulan utanak 

doğrultusunda ; ilgili sayılı madde gereğince;’ Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mevzuat 

hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerinin işletmecilerine idari para cezası belediye sınırları içinde belediye 

encümeni, tarafından verilir  Hükmüne istinaden 2559 Sayılı PVSK’nun 6.maddenin d fıkrası gereğince; Martı 

Lokanta ( Bozca) isimli işletme sahibi Ülke DİLER’e 1.240 TL. idari para cezası verilmesine. Para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 



 

MADDE 57: 01.08.2016 tarihli Zabıta Görevlisi Tarık Burçin NEÇARE imzalı müzekkere. Bozcaada 

Kaymakamlığı  İlçe Polis Merkezi Amirliği’nin 20.07.2016 tarih 2016 /369 sayılı yazısı ve eki 2 adet tutanak.  

İlgi müzekkere ile ; İlçe Polis Merkezi Amirliği’nin 369 sayılı yazılarında 03.07.2016 tarihinde saat:02.55 

sıralarında 155 ihbar hattına gelen telefon sonucunda ;Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Sokak no:41 de faaliyet 

gösteren Martı Lokanta ( Bozca) isimli işletmede yapılan denetim sonucunda; işletmenin kapanış saatine 

uymadığının tespit edilerek, tutanağa işlendiği ilgili sayılı madde gereğince;’ Umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinden mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerinin işletmecilerine idari para cezası verilir. Bu 

maddede öngörülen idari para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il 

daimi encümeni tarafından verilir.’ Hükmünün açıklandığı ve işyerlerinin işletmecilerine 2559 Sayılı PVSK’nun 

6.maddenin d fıkrası gereğince;2016 Yılı uygulanacak idari para cezasının 1.200 TL.ile 2.491 TL. arasında 

olduğunun belirtilerek ,gereğinin yapılması istenmektedir. 

                               Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 03.07.2016 tarihinde saat:03.10 

sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Sokak no:41 de faaliyet gösteren Martı Lokanta ( Bozca) isimli 

işletmenin Polis memurları tarafından yapılan denetim sonucunda;  Belediye Encümeninin işyerlerinin 03.00 

olarak belirlediği kapanış saatine uymadığının tespit edilerek, tutanağa işlendiği anlaşılmış olup, tutulan tutanak 

doğrultusunda ;  ilgili madde gereğince;’ Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mevzuat hükümlerine 

aykırı olarak işletilen işyerlerinin işletmecilerine idari para cezası belediye sınırları içinde belediye encümeni, 

tarafından verilir.  Hükmüne istinaden ; Martı Lokanta ( Bozca) isimli işletme sahibi Ülke DİLER’e aynı suçu 

2.kez işlemesi sebebiyle , 2559 Sayılı PVSK’nun 6.maddenin d fıkrasında belirtilen ceza aralığında 1.860 TL. 

idari para cezası verilmesine ve yine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi  gereğince; emre aykırı 

davrandiği gerekçesiyle de 219,00  TL.idari para cezası ile cezalandırılmasına, para cezalarının tahakkuk ve 

tahsiline ,işletmenin 3.kez aynı suçu işlemesi halinde ruhsat iptali yapılacağının ilgi birim tarafından tebliğine 

oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 
 

 

 


