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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

17.09.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI 

  

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 17.09.2015 Perşembe günü saat:15.00 da 

toplanan Belediye Encümenine Yahya GÖZTEPE katılmadı. Diğer tüm üyelerin katılımı ile gündemde bulunan 

konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE 98: 17.09.2015 tarih 2015/1 sayılı Mali Hizmetler Müdürü Muharrem KANAR imzalı müzekkere. 

                      İlgi müzekkere ile ,2016 Mali Yılı hazırlık bütçesinin hazırlandığı ve encümence gerekli 

tetkikin yapılması istenmektedir. 

                   Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan 2016 Mali Yılı hazırlık bütçesinin encümen tarafından incelenerek, gelirin 8.500.000,00 

TL, Giderin 8.500.000,00 TL. olarak kabulüne ve taslak bütçenin Belediye Meclisine havalesine oy 

birliği ile karar verildi.   
                                      

MADDE 99: 1163 sayılı dilekçe .08.09.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere. 
                         İlgi müzekkerede, ilgi dilekçe ile, Zübeyde Hanım Çay bahçesinde ;fiyat tarifesinde 5.00 TL. 

olan limonatanın 7,50 TL.’ye satıldığını ve fahiş fiyat uygulaması ile ilgili gerekli işlemin yapılmasını 

istediğinin anlaşıldığı belirtilmiştir. 

                       Yine ilgi müzekkere ile, yapılan denetimde fiyat tarifesinde limonatanın 5,00 TL. olduğu alınan 

ücretin 7,50 TL. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 20.maddesinin 

32.fıkrasında ‘Fiyat listesi bulundurmayan, listesini esnaf ve sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen ,fahiş fiyat 

uygulayan, listesini müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asmayan işyeri sahiplerine birinci defasında cezai 

işlem uygulanır. Tekrarında 1608 sayılı yasa gereğince cezalandırılır.’’ denildiğinden gerekli encümen kararının 

alınması istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyat uygulayan 

(Zübeyde Hanım Çay Bahçesi)  Ali TASLAK’ın Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 20.maddesinin 32.fıkrası 

gereğince; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesinde geçen Emre aykırı hareketten 208,00 TL. idari 

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

 

 MADDE 100 : 1110 sayılı dilekçe .08.09.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere 
                           İlgi müzekkerede, ilgi dilekçe ile, fiyat tarifesinde 7.00 TL. olan Türk Kahvesinin 8.00 TL.’ye 

satıldığının , fahiş fiyat uygulaması yapıldığının ve fiyat belirtir hiçbir belgenin olmadığının  konu ile ilgili  

gerekli işlemin yapılmasının istendiği anlaşılmıştır. 

                       Yine ilgi müzekkere ile, yapılan denetimde fiyat tarifesinde Türk kahvesinin 7.00 TL. olduğu 

alınan ücretin 8.00 TL. olduğunun tespit edildiği belirtilerek, Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 20.maddesinin 

32.fıkrasında ‘Fiyat listesi bulundurmayan, listesini esnaf ve sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen ,fahiş fiyat 

uygulayan, listesini müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asmayan işyeri sahiplerine birinci defasında cezai 

işlem uygulanır. Tekrarında 1608 sayılı yasa gereğince cezalandırılır.’’ denildiğinden gerekli encümen kararının 

alınması istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyat uygulayan 

(Bizbize Cafe)  Ali TASLAK’ın Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 20.maddesinin 32.fıkrası gereğince; 5326 

Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesinde geçen Emre aykırı hareketten 208,00 TL. idari para cezası ile 

cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 101:11.09.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere. 

                          İlgi müzekkere ile, yapılan denetimlerde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Bakkal isimli 

işyerinin fiyat tarifesinin bulunmadığının tespit edildiği bu sebeple ;Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 

20.maddesinin 32.fıkrasında ‘Fiyat listesi bulundurmayan, listesini esnaf ve sanatkarlar odasına tasdik 

ettirmeyen ,fahiş fiyat uygulayan, listesini müşterilerin rahatça görebilecekleri yere asmayan işyeri sahiplerine 

birinci defasında cezai işlem uygulanır. Tekrarında 1608 sayılı yasa gereğince cezalandırılır.’’ denildiğinden 

gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

 

 



 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesinde yer alan Bakkal isimli 

işletmenin mesul müdürü Burak AKKÖK’ün fiyat tarifesi bulundurmaması sebebi ile Zabıta Talimatnamesinin 

4.bölüm 20.maddesinin 32.fıkrası gereğince; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesinde geçen Emre 

aykırı hareketten 208,00 TL. idari para cezası ile cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy 

birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 102 : 14.09.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere. 
İlgi müzekkere ile, yapılan denetimlerde 9 Oda isimli işletmenin fiyat tarifesinin bulunmadığının tespit edildiği 

bu sebeple ;Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 20.maddesinin 32.fıkrasında ‘Fiyat listesi bulundurmayan, 

listesini esnaf ve sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen ,fahiş fiyat uygulayan, listesini müşterilerin rahatça 

görebilecekleri yere asmayan işyeri sahiplerine birinci defasında cezai işlem uygulanır. Tekrarında 1608 sayılı 

yasa gereğince cezalandırılır.’’ denildiğinden gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 9 Oda isimli işletmenin fiyat tarifesi 

bulundurmaması sebebi ile mesul müdür Kostanti SALTO’nun Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 

20.maddesinin 32.fıkrası gereğince; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesinde geçen Emre aykırı 

hareketten  208,00 TL. idari para cezası ile cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile 

karar verildi. 

 

MADDE 103: 08.09.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere. 
                         İlgi müzekkere ile, 03.09.2015 tarihinde ilçemizde yapılan denetimlerde ;Cumhuriyet Mahallesi 

Meserret Sokakta no:13’ te bulunan eski hamam önünde reçel satışı yapan Gülsefa EVREN’in vefat etmesi 

sebebi ile yerine oğlu  Mehmet Derya EVREN’in baktığı bahse konu yerde reçel üretiminin yapıldığının ve pis 

suların çevreye akıtıldığının tespit edilerek, tutanağa geçirildiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere  ile , Zabıta 

Talimatnamesinin 4.bölüm Huzur, sükun, nizam, intizam, sağlık, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasakların 

12.maddesinin 20.fıkrasında ev ve dükkan sahipleri binalarının çevrelerinin temizliğinden sorumludur. Bunlara 

uymayanlara para cezası uygulanır. Denildiğinden gerekli kararın alınması istenmektedir. 

                     Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi Meserret Sokakta no:13’- te 

bulunan eski hamam önünde reçel üretimi yapan ve pis suları çevreye akıtan Mehmet Derya EVREN’in , Zabıta 

Talimatnamesinin 4.bölüm Huzur, sükun, nizam, intizam, sağlık, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasakların 

12.maddesinin 20.fıkrası gereğince; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince; Emre Aykırı 

Davranıştan 208,00 TL. ve aynı kanunun 41.maddesi gereğince de çevreyi kirletmekten 34,00 TL. idari para 

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

 

MADDE 104: 08.09.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere. 
                         İlgi müzekkere ile, 08.09.2015 tarihinde ilçemizde yapılan denetimlerde; Cumhuriyet Mahallesi, 

Sümbül Sokakta bir yığın çöpün kapının önüne konulmuş olduğu, yapılan araştırmada  Güngör ZORLU’ya ait 

olduğu ve 10  gündür çöplerin alınmadığının tespit edildiği ve tutanağa geçirildiği belirtilmiştir. Yine ilgi 

müzekkere ile, Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 13.madde ( temizlik ile ilgili emir ve yasaklar)3.fıkrasında 

bütün dükkan ve evlerin çöplerini ağzı kapalı ve sızdırmaz poşetlerde biriktirmesi ve birikmiş çöplerini çöp 

toplama araçlarına vermesi veya çöp bidonu veya konteynırlara bırakması zorunludur. İbaresine istinaden 

gerekli encümen kararının alınması istenmektedir.  

                    Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Sümbül Sokakta  Güngör 

ZORLU’ya ait olduğu anlaşılan çöplerin kapının önüne yığılması sebebi ile , Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 

13.maddesine aykırı davranan Güngör ZORLU’ya, 5326 Sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince; Emre Aykırı 

Davranıştan 208,00 TL. idari para cezası verilmesine. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar 

verildi. 

 

MADDE 105 : 10.09.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere. 
                          İlgi müzekkere ile, ilçemizde yapılan denetimlerde; Reis TÜRKAN isimli şahsın fosseptiğinin 

aktığının tespit edildiği, öncesinde de uyarılmasına rağmen fosseptikle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığının 

tespit edilerek, tutanağa geçirildiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile , Belediye Zabıta Talimatnamesinin 

4.bölüm 12.madde ( huzur, sukün,nizam,intizam,sağlık,emniyet ve selametle ilgili emir ve yasaklar )35.fıkrası ‘ 

binalardan dışarıya ve komşu evlerin bahçesine soba borusu, kanalizasyon, fosseptik, pis sularını  akıntı ve 

sızıntına engel olacak tedbirleri almak, yağmur su borularını tabana kadar indirmek zorunludur.’ Gereğince; 

gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                    Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Reis TÜRKAN isimli şahsın fosseptiğinin akması 

daha  öncesinde de uyarılmasına rağmen fosseptikle ilgili herhangi bir işlem yapmaması sebebi ile, Belediye 

Zabıta Talimatnamesinin 4.bölüm 12.maddesine aykırı davranan Reis TÜRKAN’a ,5326 Sayılı Kanunun 

32.maddesi gereğince; Emre Aykırı Davranıştan 208,00 TL. idari para cezası verilmesine. Para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


