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:ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
:Yaşar BİRİNCİ’ ye ait içkili lokanta

ÖZETİ
Yaşar BİRİNCİ’ ye ait içkili lokanta (işletmede garson olarak çalışanların kimlik
bildirimlerinin yapılmadığı)
KARAR
Encümenimiz, Belediye Başkanı Dr.Ufuk SESLİ' nin başkanlığında Encümen Üyeleri
Durmuş KÖPÜKLÜ, Arif UYGUNER, Mali Hizmetler Müdür Vekili Ayhan ÇAM ve Yazı
İşleri Müdürü Sefa KAPLAN' ın iştiraki ile 02.02.2016 Salı günü saat 14:00' da toplanarak,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 41 sayılı müzekkeresinin
Başkanlık Makamından Encümenimize havale yapılması ile müzekkere Encümenimizce
incelendi.
Müzekkerede; İlçemiz Demircilik Mahallesi Ergenekon Caddesi No:17/A adresinde
bulunan işletmeciliğini 51337260018 TC. Nolu Yaşar BİRİNCİ isimli şahsın yaptığı içkili
lokantada İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, işletmede garson olarak
çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği bildirilmiştir.
Söz konusu işyerine daha öncede aynı suçtan işlem yapılmış ve Belediye Encümeninin
26/01/2016 tarih ve 2016/43 sayılı kararı ile 4.232,00 TL idari para cezası verilmiştir.
"P.V.S.K.'nun 6-d maddesine göre mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen iş
yerlerinin işletmecilerine Beşyüz Yeni Türk Lirası ile Bin yeni Türk Lirası arasında idari para
cezası verilir ve aynı kanunun 6-d maddesinin son paragrafında aynı fiilin bir yıl içinde tekrarı
halinde en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır."
"Bu maddede öngörülen idari para cezaları, Belediye sınırları içinde Belediye
Encümeni, belediye sınırları dışında İl Daimi Encümeni tarafından verilir. Verilen idari para
cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre tebliğ edilir.
Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idari mahkemesine
itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine
verilen karar kesindir. İtiraz zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak
en kısa sürede sonuçlandırılır. İdari para cezaları 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü
hakkında kanun hükümlerine göre tahsil olunur" denilmektedir.
Encümenimizce gerekli kararın alınması hususunda emir ve müsaadelerinizi arz
ederim, denilmekte olduğu anlaşılmakla; ilgili kanun gereği İlçemiz Demircilik Mahallesi
Ergenekon Caddesi No:17/A adresinde bulunan içkili lokanta işletmecisi 51337260018 TC.
Nolu Yaşar BİRİNCİ' ye 8.464,00 TL para cezası verilmesine;
Gereği için kararın bir suretinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, bir suretinin
Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine, bir suretinin de Yazı İşleri Müdürlüğünde
Encümen Kararları dosyasına konulmasına oybirliği ile karar verildi.
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(İmza)

Arif UYGUNER
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