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KARAR
Biga Kaymakamlığı’nın(İlçe Özel İdaresi) 02.02.2017 tarih ve 523 sayılı yazıları ile ekindeki tutanağın incelenmesi neticesinde, Balıklıçeşme Jandarma
Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, İlimiz Biga İlçesi Kozçeşme Köyünde işletmeciliğini Hasan KIRCAN’ın yaptığı Kahvehaneye 10.12.2016 tarihinde saat:
02:00 sıralarında denetime gittikleri, yapılan kontrolde açılışkapanış saatlerine uyulmadığı tutanakla tespit edilmiştir. 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet
Kanununun 6. maddesi gereğince, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
a)Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
b)Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
c)Bu kanunun 12. maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,
d)Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen iş yerlerinin işletmecilerine beş yüz milyon Türk Lirası ile Bir milyar Türk Lirası arasında idari para cezası
verilir. Bu maddede ön görülen 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 idare 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 Tahsili
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu madde de belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde en son uygulanan para cezası bir kat
arttırılarak uygulanır.” Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68 inci maddesinde “Bu Kanunda belirtilen ücret, huzur hakkı ve ikramiye ödemeleri hariç
diğer parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.” Amir hükmü gereği; 2559 Sayılı
Kanunun 6. maddesinin (b) bendine göre, açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan işyeri işletmecisine İl Encümenince Beşyüz TL (500,00TL) ile Bin TL
(1.000,00TL) arasında İdari Para Cezası verileceği hüküm altına alınmış olduğundan, Hasan KIRCAN ile ilgili konunun görüşülerek karara bağlanması talebi
hakkındaki İl Özel İdaresinin teklif yazı ve ekleri Encümenimizce mütalâa edilerek gereği görüşülmüş;
İlimiz Biga İlçesi Kozçeşme Köyünde işletmeciliğini Hasan KIRCAN’ın yaptığı Kahvehaneye 10.12.2016 tarihinde saat: 02:00 sıralarında yapılan denetimde
açılışkapanış saatlerine uyulmadığı tutanakla tespit edilmiş olduğundan; 2559 Sayılı Kanunun 6. maddesinin (b) bendine göre, açık ve kapalı bulunacağı saatlere
uymayan işyeri işletmecisinin 1.200,00TL idari para cezası ile tecziyesine ve gereği için evrakın İl Özel İdaresine tevdiine toplantıya katılanların oy birliği ile
karar verilmiştir.
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