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BELEDİYE BAŞKANI : Dr.Hakan Can YILMAZ  
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : Muharrem KANAR  

ÜYELER : Yahya GÖZTEPE, Recep YALÇIN  

 

KARAR 
             Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 24.07.2015 günü saat:16.30 da toplanan 

Belediye Encümenine Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL katılmadı. Diğer tüm üyelerin katılımı ile gündemde 

bulunan konuların görüşülmesine başlandı.  

  

 MADDE 73: Zabıta Komiser V.Şerifali ERMİŞ imzalı 21,07.2015 tarihli müzekkere. Belediyemiz 

Zabıta Komiserliği ekibince 18.07.2015 günü saat:22.50de  ilçemiz Alaybey mahallesi Alaybey Cami 

sokak No:1 bulunan Liza Cafe de Fiat tarifesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri sahibi Lisa LAY 

hakkında tutanak tutulmuştur. 

                        İlgi müzekkerede Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.maddesi 32.fıkrasında fiyat 

tarifesi bulundurmayan,tarifesini Esnaf Sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen fahiş fiyat 

uygulayan,listesini müşterilerin görebileceği yere asmayan işyeri sahibine para cezası uygulanır 

denilmektedir.5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinde yetkili makamlar adli işlemler nedeniyle 

yada kamu güvenliği,kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak 

verilen emirlere aykırı hareket eden kişiye 208.00TLpara cezası verilir hükmü gereğince gereğini arz 

ederim denilmektedir. 

            Belediyemiz Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.madde 32.fıkrasına ve 5326 sayılı 

kabahatler kanunun 32.maddesine aykırı hareket ederek fiat tarifesini Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar 

odasına tasdik ettirerek işyerinin görünen bir yerine asmayan işletme sahibi Lisa LAY’ın 5326 sayılı 

kabahatler kanunun 32.maddesi gereğince 208.00.(İkiyüzsekiz)TL para cezası ile cezalandırılmasına. 

Para cezasının tahakkuk ve tahsiline. Lisa LAY’ın en kısa sürede fiat tarifesini tasdik ettirerek 

müşterinin göre bileceği yere astırılmasına oybirliği ile karar verildi.                    
 

 MADDE 74 : Zabıta Komiser V.Şerifali ERMİŞ imzalı 21,07.2015 tarihli müzekkere. Belediyemiz 

Zabıta Komiserliği ekibince 18.07.2015 günü saat:23.30 da  ilçemiz Cumhuriyet mahallesi İstiklal 

sokak No:14 bulunan Selçuk ŞAHİN’in iş yerinde Fiat tarifesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri 

sahibi Selcuk ŞAHİN hakkında tutanak tutulmuştur. 

                        İlgi müzekkerede Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.maddesi 32.fıkrasında fiyat 

tarifesi bulundurmayan,tarifesini Esnaf Sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen fahiş fiyat 

uygulayan,listesini müşterilerin görebileceği yere asmayan işyeri sahibine para cezası uygulanır 

denilmektedir.5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinde yetkili makamlar adli işlemler nedeniyle 

yada kamu güvenliği,kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak 

verilen emirlere aykırı hareket eden kişiye 208.00TLpara cezası verilir hükmü gereğince gereğini arz 

ederim denilmektedir. 

            Belediyemiz Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.madde 32.fıkrasına ve 5326 sayılı 

kabahatler kanunun 32.maddesine aykırı hareket ederek fiat tarifesini Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar 

odasına tasdik ettirerek işyerinin görünen bir yerine asmayan işletme sahibi Selçuk ŞAHİN’in 5326 

sayılı kabahatler kanunun 32.maddesi gereğince 208.00.(İkiyüzsekiz)TL para cezası ile 

cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline. En kısa sürede fiyat tarifesini tasdik ettirerek 

müşterinin görebileceği yere astırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
 

 MADDE 75 : Zabıta Komiser V.Şerifali ERMİŞ imzalı 21,07.2015 tarihli müzekkere. Belediyemiz 

Zabıta Komiserliği ekibince 18.07.2015 günü saat:22.00de  ilçemiz Alaybey mahallesi Muratbey 

sokak No:19 bulunan Mavi Pansiyon da Fiyat tarifesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri sahibi 

hakkında tutanak tutulmuştur. İlgi müzekkerede Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.maddesi 

32.fıkrasında fiyat tarifesi bulundurmayan, tarifesini Esnaf Sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen fahiş 

fiyat uygulayan, listesini müşterilerin görebileceği yere asmayan işyeri sahibine para cezası uygulanır 

denilmektedir.5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinde yetkili makamlar adli işlemler nedeniyle 

yada kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak  

 



 

 

verilen emirlere aykırı hareket eden kişiye 208.00TLpara cezası verilir hükmü gereğince gereğini arz 

ederim denilmektedir. Belediyemiz Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.madde 32.fıkrasına ve 5326 

sayılı kabahatler kanunun 32.maddesine aykırı hareket ederek fiat tarifesini Çanakkale Esnaf ve 

Sanatkarlar odasına tasdik ettirerek işyerinin görünen bir yerine asmayan işletme sahibi Fatma 

ŞİŞMAN’ın 5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesi gereğince 208.00.(İkiyüzsekiz)TL para cezası 

ile cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline. En kısa sürede fiyat tarifesini tasdik 

ettirerek müşterinin göre bileceği yere astırılmasına oybirliği ile karar verildi. 

                   

 MADDE 76 : Zabıta Komiser V.Şerifali ERMİŞ imzalı 21,07.2015 tarihli müzekkere.Belediyemiz 

Zabıta Komiserliği ekibince 18.07.2015 günü saat:20.00 da  ilçemiz Alaybey mahallesi Değirmenler 

sokak No:8 bulunan Apollon Otelde Fiat tarifesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri sahibi Cengiz 

EVREN hakkında tutanak tutulmuştur.İlgi müzekkerede Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.maddesi 

32.fıkrasında fiyat tarifesi bulundurmayan, tarifesini Esnaf Sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen fahiş 

fiyat uygulayan, listesini müşterilerin görebileceği yere asmayan işyeri sahibine para cezası uygulanır 

denilmektedir.5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinde yetkili makamlar adli işlemler nedeniyle 

yada kamu güvenliği,kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak 

verilen emirlere aykırı hareket eden kişiye 208.00TLpara cezası verilir hükmü gereğince gereğini arz 

ederim denilmektedir. 

            Belediyemiz Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.madde 32.fıkrasına ve 5326 sayılı 

kabahatler kanunun 32.maddesine aykırı hareket ederek fiyat tarifesini Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar 

odasına tasdik ettirerek işyerinin görünen bir yerine asmayan işletme sahibi Cengiz EVREN’in 5326 

sayılı kabahatler kanunun 32.maddesi gereğince 208.00.(İkiyüzsekiz)TL para cezası ile 

cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline. En kısa sürede fiyat tarifesini tasdik ettirerek 

müşterinin görebileceği yere astırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
 

 MADDE 77 : Zabıta Komiser V.Şerif Ali ERMİŞ imzalı 21,07.2015 tarihli müzekkere. Belediyemiz 

Zabıta Komiserliği ekibince 18.07.2015 günü saat:23.25 de  ilçemiz Cumhuriyet mahallesi Alsancak 

sokak No:31 de bulunan Sandal Kafenin fiyat tarifesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri sahibi 

Ahmet BÖLÜK hakkında tutanak tutulmuştur. 

                        İlgi müzekkerede Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.maddesi 32.fıkrasında fiyat 

tarifesi bulundurmayan, tarifesini Esnaf Sanatkarlar odasına tasdik ettirmeyen fahiş fiyat uygulayan, 

listesini müşterilerin görebileceği yere asmayan işyeri sahibine para cezası uygulanır 

denilmektedir.5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinde yetkili makamlar adli işlemler nedeniyle 

yada kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak 

verilen emirlere aykırı hareket eden kişiye 208.00TLpara cezası verilir hükmü gereğince gereğini arz 

ederim denilmektedir. 

            Belediyemiz Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.madde 32.fıkrasına ve 5326 sayılı 

kabahatler kanunun 32.maddesine aykırı hareket ederek fiat tarifesini Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar 

odasına tasdik ettirerek işyerinin görünen bir yerine asmayan işletme sahibi Ahmet BÖLÜK’’Ün 5326 

sayılı kabahatler kanunun 32.maddesi gereğince 208.00.(İkiyüzsekiz)TL para cezası ile 

cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline. En kısa sürede fiyat tarifesini tasdik ettirerek 

müşterinin görebileceği yere astırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
 

 MADDE 78 : Zabıta Komiser V.Şerifali ERMİŞ imzalı 21,07.2015 tarihli müzekkere. Belediyemiz 

Zabıta Komiserliği ekibince 18.07.2015 günü saat:23.35 de  ilçemiz Cumhuriyet mahallesi Gürsel 

sokak No:18 de bulunan Albatros Pansiyon’un fiyat tarifesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri 

sahibi Aydemir ÖZTÜRK hakkında tutanak tutulmuştur.İlgi müzekkerede Zabıta talimatnamesinin 

4.bölüm,20.maddesi 32.fıkrasında fiyat tarifesi bulundurmayan, tarifesini Esnaf Sanatkarlar odasına 

tasdik ettirmeyen fahiş fiyat uygulayan, listesini müşterilerin görebileceği yere asmayan işyeri sahibine 

para cezası uygulanır denilmektedir.5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinde yetkili makamlar 

adli işlemler nedeniyle yada kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla 

hukuka uygun olarak verilen emirlere aykırı hareket eden kişiye 208.00TLpara cezası verilir hükmü 

gereğince gereğini arz ederim denilmektedir. 

            Belediyemiz Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.madde 32.fıkrasına ve 5326 sayılı 

kabahatler kanunun 32.maddesine aykırı hareket ederek fiat tarifesini Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar 

odasına tasdik ettirerek işyerinin görünen bir yerine asmayan işletme sahibi  Aydemid ÖZTÜRK’ün 

5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesi gereğince 208.00.(İkiyüzsekiz)TL para cezası ile 

cezalandırılmasına. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline. En kısa sürede fiyat tarifesini tasdik ettirerek 

müşterinin görebileceği yere astırılmasına oybirliği ile karar verildi. 



 
 

 

 MADDE 79 :  Zabıta Komiser V.Şerif Ali ERMİŞ imzalı 21,07.2015 tarihli müzekkere.Belediyemiz 

Zabıta Komiserliği ekibince 18.07.2015 günü saat:23.15 de  ilçemiz Cumhuriyet mahallesi İstiklal 

sokak No:7 de bulunan Güverte Kafe’nin fiyat tarifesinin bulunmadığı tespit edilerek işyeri sahibi 

Yahya GÖZTEPE hakkında tutanak tutulmuştur.İlgi müzekkerede Zabıta talimatnamesinin 

4.bölüm,20.maddesi 32.fıkrasında fiyat tarifesi bulundurmayan,tarifesini Esnaf Sanaatkarlar odasına 

tasdik ettirmeyen fahiş fiyat uygulayan,listesini müşterilerin görebileceği yere asmayan işyeri sahibine 

para cezası uygulanır denilmektedir.5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesinde yetkili makamlar 

adli işlemler nedeniyle yada kamu güvenliği,kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla 

hukuka uygun olarak verilen emirlere aykırı hareket eden kişiye 208.00TLpara cezası verilir hükmü 

gereğince gereğini arz ederim denilmektedir. 

            Belediyemiz Zabıta talimatnamesinin 4.bölüm,20.madde 32.fıkrasına ve 5326 sayılı 

kabahatler kanunun 32.maddesine aykırı hareket ederek fiat tarifesini Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar 

odasına tasdik ettirerek işyerinin görünen bir yerine asmayan işletme sahibi  Yahya GÖZTEPE’nin 

5326 sayılı kabahatler kanunun 32.maddesi gereğince 208.00.(İkiyüzsekiz)TL para cezası ile 

cezalandırılmasına.Para cezasının tahakkuk ve tahsiline. En kısa sürede fiyat tarifesini tasdik ettirerek 

müşterinin görebileceği yere astırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
 

 MADDE 80 : Zabıta Komiser V.Şerif Ali ERMİŞ imzalı 13,07.2015 tarihli müzekkere. 

İlgi müzekkere ile Bozcaada SS 60 nolu  Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığınca kooperatif bünyesinde 

bulunan ilçemiz içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin önerilen yol güzergahlarının tespit 

edilmesini ve harçlarının 2 eşit taksitte ödenmesini arz ederim denilmektedir. 

                Encümenimizce yapılan görüşmede  ;aşağıda yazılı Bozcaada yaz dönemi münibüs 

yol güzergahı listesinin aynen kabulüne ve münibüsçülerimizin Belediyemize ödemeleri gereken  

ruhsat vize harçlarını 15 Ağustos 2015 gününe kadar ödemeleri,1 Eylül 2015 tarihine kadarda  yol 

güzergah harçlarının Belediyemiz tahsildarlığına yatırılmasına, aşağıda yazılı yol güzergah listesinin 

aynen uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 

       

KABUL EDİLEN YOL GÜZERGAH LİSTESİ 

 

AKVARYUM GİDİŞ :Merkez,Poyrazliman,Kayrak,,Çapraz Mevkii,Tuzburnu,Çanak liman,Mer 

mer burnu ve Ayana. 

AKVARYUMDÖNÜŞÜ:Ayana,Mermer,burnu,Çanakliman,Tuzburnu,Çapraz,Kayrak,Poyrazliman 

merkez, 

AYAZMA GİDİŞ:Merkez,182 Evler,Kumkuyu,Papazbahçe,Ayazma manastırı,Ayazma plajı. 

AYAZMA DÖNÜŞ:Ayazma plajı,Ayazma manastırı,Papazbahçe,Kumkuyu,182 Evler,Merkez 

AYAZMA GİDİŞ 2:Merkez,182 Evler,Kumkuyu,Amerikan Çeşme,Habbele,Sulubahçe,Ayazma 

AYAZMA DÖNÜŞ 2:Ayazma,Sulubahçe,Habbele,Amerikan Çeşme,Kumkuyu,182 Evler,Merkez 

ADA TURU:Polente feneri dahil Bozcaada’nın etrafı. 
 

  MADDE 81 :  Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı 23.07.2015 tarihli müzekkere.İlgi müzekkere 

ile ilçemiz Cumhuriyet mahallesi Çınar Çarşı caddesinde bulunan 224 ada 3 ve 11 parsellerin 

birleştirilmesi istenmektedir. 

          224 Ada 3 ve 11 parseller 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit 

alanı içerisinde olup,3. Derece arkeolojik sittedir.224 ada 11 parsel Sivil Mimarlık örneği olarak yer 

almaktadır.3194 sayılı imar kanunun 15 ve 16.maddeleri gereğince gerekli encümen kararının 

alınmasını arz ederim denilmektedir. 

                    Encümenimizce yapılan görüşmede İlçemiz Cumhuriyet mahallesi Çınarçarşı 

caddesinde bulunan 1/1000 ölçekli imar planında kentsel sit alanı içinde kalan 3.derece arkeolojik sit 

alanında kalan 224 ada 3 ve 11 parsel taşınmazların 3194 sayılı kanunun 15-16.maddeleri gereğince  

birleştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

 

  MADDE 82  : Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı 09.07.2015 tarihli Rahmi YAĞMUR’a ait 

kaçak inşaat müzekkeresi. 

İlgi müzekkere ile İlçemiz Alaybey mahallesi Yalı caddesi 584 ada 3 parselde bulunan mülkiyeti 

Burhan BÜYÜK’e ait ve Rahmi YAGMUR’un kirası altındaki taşınmaza(mor meyhanenin deniz 

tarafına 11.50x9.00 m lik zemine kayrak taşı döşediği, ahşap dikmeler üzerine ahşaptan pergola 

yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi gazetenin 28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı tebliğinde belirtilen  



 

Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri 1.sınıf A grubu yapı yapılarındandır.584 ada 3 parsel 1/10000 

Ölçekli Sit haritasında 3,derece arkeolojik sit+kentsel sit alanında yer almaktadır.584 ada 3 parseldeki 

uygulama özel Kanunlarla belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış olması ruhsatsız 

olarak yapılmış olması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin 1 ve 2.fıkrasında 

belirtildiği üzere izinsiz yapı sahipleri tarafından idari para cezası olan 1534.07.TL.nin Belediye  

encümenince verilmesini arz ederim. Denilmektedir. 

                         Encümenimizce yapılan görüşmede Mal sahibi Burhan BÜYÜK 01.07.2015 

tarih ve 896 sayılı dilekçesi ile kaçak pergola yapılması ve kayrak döşenmesinden haberi olmadığı  

iptali içinde yasal yollara başvuracağını ve kendisinin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını 

bildirdiğinden;Alaybey mahallesi yalı caddesinde bulunan 584 ada 3 parselin deniz kıyısına kaçak 

olarak kiracı Rahmi YAĞMUR tarafından yapılan  11.50x9.00 mt lik  granit döşemesi ve ahşap 

dikmeler üzerin yapılan pergole için 3194 sayılı İmar Kanunun 42 maddesinin 1 ve 2. Fıkraları 

gereğince Rahmi YAĞMUR’un 1534.07.TL para cezası ile cezalandırılmasına. Para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline. Granit döşemesi ve pergole yapımının ruhsata uygunluğunun sağlanması için 1 

ay süre verilmesine.1 ay süre sonunda ruhsata uygunluk sağlanamadığı veya yıktırılmadığı takdirde 

Belediyemizce yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlasıyla tahsiline oybirliği ile karar verildi.  

 
 

 

 

 

  

 


