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KARAR 
        Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 20.08.2015 Perşembe günü saat:16.00 da 

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

 

 MADDE 92 :17.08.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.14.08.2015 tarihli idari 

yaptırım tutanağı. 

                  İlgi müzekkere ile, zabıta memurlarınca yapılan kontrollerde, Cumhuriyet Mahallesi, Çınarçarşı 

Caddesi no:12/1 Bozcaada adresinde bulunan Cabalı Meyhane isimli işyerinin izinsiz işgal yaptığının tespit 

edildiği, Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına göre;’ Belediye tarafından  ruhsatlandırılan 

işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara  belediyece düzenlenen yeşil alanlara ,plajlara, satış ve teşhir maksadı 

ile gıda maddesi ,masa, sandalye, vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır.’ Denildiğinden ; 5326 

Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi Emre Aykırı Davranış 208 TL, 38.maddesinde geçen ;’Kaldırımları 

işgal eden ve mal satışı yapan kişilere 100 TL. para cezası uygulanır.’ ibaresi gereğince gerekli kararın alınması 

istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Çınarçarşı Caddesi no:12/1 

Bozcaada adresinde bulunan Cabalı Meyhane isimli işyerinin Belediyeden izinsiz olarak sokağa masa ve 

sandalye koyduğunun tespiti üzerine; Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasında geçen ‘Belediye 

tarafından  ruhsatlandırılan işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara  belediyece düzenlenen yeşil alanlara , 

plajlara, satış ve teşhir maksadı ile gıda maddesi ,masa, sandalye, vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi 

yasaktır.’ İbaresi gereğince; Cabalı Meyhane sahibi Türkan ÇİM IŞIK’a ; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 

32.maddesi gereğince Emre Aykırı Davranıştan 208 TL. ve aynı kanunun 38.maddesinde geçen ’Kaldırımları 

işgal eden ve mal satışı yapan kişilere 100 TL. para cezası uygulanır.’ Hükmü gereğince de 100 TL. idari para 

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

 

MADDE 93: 20.08.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.19.08.2015 tarihli idari 

yaptırım tutanağı. 

İlgi müzekkere ile, zabıta memurlarınca yapılan kontrollerde, Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Sokak no:14 

Bozcaada adresinde bulunan Kapı 14 isimli işyerinin izinsiz işgal yaptığının tespit edildiği, Zabıta 

Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına göre;’ Belediye tarafından  ruhsatlandırılan işyerlerinin cadde, 

sokak ve kaldırımlara  belediyece düzenlenen yeşil alanlara ,plajlara, satış ve teşhir maksadı ile gıda maddesi 

,masa, sandalye, vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır.’ Denildiğinden ; 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanununun 32.maddesi Emre Aykırı Davranış 208 TL, 38.maddesinde geçen ;’Kaldırımları işgal eden ve mal 

satışı yapan kişilere 100 TL. para cezası uygulanır.’ ibaresi gereğince gerekli kararın alınması istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Sokak no:14  

adresinde bulunan Kapı 14 isimli işyerinin Belediyeden izinsiz olarak sokağa masa ve sandalye koyduğunun 

tespiti üzerine; Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasında geçen ‘Belediye tarafından  

ruhsatlandırılan işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara  belediyece düzenlenen yeşil alanlara , plajlara, satış 

ve teşhir maksadı ile gıda maddesi ,masa, sandalye, vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır.’ İbaresi 

gereğince; Kapı 14 isimli işyeri işletmecisi Selçuk ŞAHİN’e ; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 

gereğince Emre Aykırı Davranıştan 208 TL. ve aynı kanunun 38.maddesinde geçen ’Kaldırımları işgal eden ve 

mal satışı yapan kişilere 100 TL. para cezası uygulanır.’ Hükmü gereğince de 100 TL. idari para cezası 

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

 

MADDE 94: 17.08.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.14.08.2015 tarihli idari 

yaptırım tutanağı. 

                       İlgi müzekkere ile, zabıta memurlarınca yapılan kontrollerde, Cumhuriyet Mahallesi, Çınarçarşı 

Caddesi no:18 Bozcaada adresinde bulunan Asmalı Meyhane  isimli işyerinin izinsiz işgal yaptığının tespit 

edildiği, Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına göre;’ Belediye tarafından  ruhsatlandırılan 

işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara  belediyece düzenlenen yeşil alanlara ,plajlara, satış ve teşhir maksadı 

ile gıda maddesi ,masa, sandalye, vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır.’ Denildiğinden ; 5326 

Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi Emre Aykırı Davranış 208 TL, 38.maddesinde geçen ;’Kaldırımları 

işgal eden ve mal satışı yapan kişilere 100 TL. para cezası uygulanır.’ ibaresi gereğince gerekli kararın alınması 

istenmektedir. 

                      



 

                Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Çınarçarşı Caddesi no:18  

adresinde bulunan Asmalı Mayhane isimli işyerinin Belediyeden izinsiz olarak sokağa masa ve sandalye 

koyduğunun tespiti üzerine; Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasında geçen ‘Belediye tarafından  

ruhsatlandırılan işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara  belediyece düzenlenen yeşil alanlara , plajlara, satış 

ve teşhir maksadı ile gıda maddesi ,masa, sandalye, vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır.’ İbaresi 

gereğince; Asmalı isimli işyeri işletmecisi Mesut SİVRİ’ye ; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 

gereğince Emre Aykırı Davranıştan 208 TL. ve aynı kanunun 38.maddesinde geçen ’Kaldırımları işgal eden ve 

mal satışı yapan kişilere 100 TL. para cezası uygulanır.’ Hükmü gereğince de 100 TL. idari para cezası 

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

 

MADDE 95 : 18.08.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.14.08.2015 tarihli İlçe 

Emniyet Amirliği yazısı ve eki tutanak. 

İlgi müzekkerede, ilgi yazı eki tutanak ile;11.08.2015 tarih saat:23.45 sıralarında şikayetler üzerine; Cumhuriyet 

Mahallesi, Gürsel Sokak üzerinde faaliyet gösteren ALİSHİRO isimli Lokanta’ya yapılan denetimde; işletmenin 

Alsancak Sokağın kesiştiği noktada faaliyet gösterdiği ve bu noktada bir masada alkol servisinin yapıldığının 

görülmesi üzerine, işletme sahibi ile yapılan görüşme neticesinde; emek servisinin kendilerine, içki servisinin 

ise karşı taraflarında bulunan Battı Balık isimli işletmeye ait olduğunu beyan ettiği belirtilerek; Alishiro Gıda 

San.ve Tic.Anonim Şti. adına ruhsatlı Alishiro Lokanta ünvanlı işyerinde yetki belgesi olmadan alkollü satışı 

yapmak ve sunmak suretiyle yetkisiz bir şekilde satış yaptığı tespit edildiğinden ;2559 Sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanununun 6/d maddesi gereğince; Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mevzuat 

hükümlerine aykırı olarak işletilen ,iş yerlerinin işletmelerine 1.175 TL. ile 2.360 TL.arasında idari para cezası 

verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları ,belediye sınırları içerisinde belediye encümeni, belediye 

sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir.’ Denildiğinden ;gerekli kararın alınması istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşmede; İlçe Emniyet Amirliği’nin yazı ekindeki tutanak ile 

Cumhuriyet Mahallesi, Gürsel Sokak üzerinde faaliyet gösteren ALİSHİRO isimli Lokanta’nın yetki belgesi 

olmadan alkollü satışı yapmak ve sunmak suretiyle yetkisiz bir şekilde satış yaptığı tespit edildiğinden ;2559 

Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6/d maddesi gereğince; Umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinden mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen ,iş yerlerinin işletmelerine 1.175 TL. ile 2.360 

TL.arasında idari para cezası verilir.’hükmü gereğince; ALİSHİRO isimli Lokanta mesul müdürü Zafer Tolga 

KABATAŞ’a 1.175 TL. idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar 

verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


