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KARAR 

 

            MADDE 23:Bozcaada Tenedos Nekropolü Kazısı ve Çevre düzenlemesi çalışmaları 

konusunun görüşülmesine geçildi. Çanakkale Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 22.02.2016 tarih ve 158 

sayılı yazılarında; 1959,1962,1990,1993 ve 2001 yıllarında Bozcaada / Tenedos nekropolünde 

arkeolojik kazıların gerçekleştiği, kazılarda Tenedos Nekropolü, gömü tekniği ve mezar çeşitliliği ile 

arkeoloji dünyasının önemli nekropollerinden birinin olduğunun ortaya çıktığı belirtilmiştir. Yine ilgi 

yazı ile, nekropolün kazı yapılan alanlarının ve çevresinin, iklim şartları ile çevresel etkilerle çöp ve 

moloz yığınları arasında kalarak bakımsız durumda olduğu, bazı mezarların çöktüğü, nekropol alanını 

çevreleyen tel örgülerin yıkık durumda olduğu bu sebeple 2016 yılı içerisinde Nekropol alanının 

gerekli görülen yerlerinde kazı çalışmalarının gerçekleştirilerek düzenleme ve ziyarete açılması için 

çalışma başlatılmasının planlandığı ayrıca bu çalışma kapsamında Tenedos Antik Kenti’nin dağılım 

alanı hakkında da çalışmalar yapılacağı belirtilerek, planlanan bu çalışmalar için Belediye 

Başkanlığımızdan ayni ve nakdi destek istenmektedir. 

                            Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Çanakkale Valiliği’nin yazıları 

incelenerek, Aynı parsel üzerinde bulunan ve Bozcaada arkeolojik sit alanları belirlenmeden önce 

yapıldığı tespit edilen Bozcaada Kaymakamlığı ve Bozcaada Belediyesi tahsisli yapıların ( kütüphane, 

belediye garajı vs..) mevcut haliyle korunması şartıyla Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Müze Müdürlüğü ile Bozcaada Tenedos Nekropolü Kazısı ve Çevre düzenlemesi 

çalışmaları ortak projesi için protokol imzalanmasına, protokolü imzalamaya Belediye Başkanı 

Dr.Hakan Can YILMAZ’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.  

 

      MADDE 24: Alaybey Mahallesi,503 ada 5 parsel 30K-IC paftasında hazırlanan imar planı tadilatı  

konusunun görüşülmesine geçildi.11.02.2016 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı 

müzekkerede; ilçemiz Alaybey Mahallesi,503 ada 5 parselin 30K-IC 1/1000 ölçekli koruma amaçlı 

imar planı paftası ve hali hazırda 109,68 m2 olarak özel mülkiyete kayıtlı olduğu parselin Belediye 

Başkanlığımız sınırları içerisinde kentsel sit alanı 3.derece arkeolojik sitte yer aldığı (s-2)-(h:6,50m) 

Onaylı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında yola terkinin mevcut olduğu belirtilerek, 

hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinde mevcut yola terkinin 

giderildiği,30K-IC paftasındaki 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Belediye 

Meclisince değerlendirilmesi istenmektedir. 

                                Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Plan tadilatına konu olan imar yolunun 

mevcutta olmadığı, fiziki yapısı itibari ile açılması ve işlerlik kazanmasının mümkün olmaması sebebi 

ile, 30K-IC paftasında hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilatının 

kadastral mülkiye sınırlarına göre yapılmasının uygunluğuna  oy birliği ile karar verildi. 

 

      MADDE 25: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile yapılması planlanan Yapay Resif Projesi 

Protokolünün görüşülmesine geçildi. 

                           Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi araştırma 

görevlisi Dr.H.Barış ÖZALP öncülüğünde Belediye Başkanlığımız tarafından uzun süredir araştırma 

ve çalışmaları devam eden Bozcaada kıyılarında gittikçe azalan deniz canlıları (balık,ahtapot,sübye 

vs..) destelemek amacıyla İncirlik Adası Mevkiinde planlanan yapay resif projesi için Çanakkale 18 

Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile toplam bedeli 30.000+KDV olan protokol imzalanmasına, protokolü 

imzalamaya  Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 



 

      25.02.2016 tarih 2016/308 sayılı tplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş 

olup, Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun taleplerinin gündem dışı olarak gündemin 

26.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

      MADDE 26: Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 24.02.2016 tarihli toplantısında 

alınarak meclise sunulan maddelerin görüşülmesine geçildi. 

  -Madde 9 ile ;Yaşlılar ve Emekliler Meclisi’nin Psikoloğumla Konuşuyorum Çalışma Grubunun 

raporu okundu, Belediye Başkanlığından istenilen taleplerin uygunluğuna, 

  -Madde 10 ile, Alaybey ve Cumhuriyet Mahalle Meclislerinin ortak hazırladıkları Yangın Çalışma 

Grubunun raporu okundu. Belediye Başkanlığımızın asli görevlerinden ve rutin işlerinden olan Yangın 

riskine karşı alınması gereken önlemler konusunun Mahalle Meclislerinin önerisi olarak 

değerlendirilmesine, 

  -Madde 11 ile, Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubunun sokak hayvanları mama ihtiyacı konulu 

raporu okundu. Taleplerin uygunluğuna, 

  -Madde 12 ile, Yaşlılar ve Emekliler Meclisi’nin Ada Tarihini Bir Adalı İle Konuşuyoruz Etkinliği 

Çalışma Grubunun raporu okundu Meclisten talep edilen faaliyet yeri ve bütçesinin uygunluğuna, 

 -Madde 13 ile, Kaymakamlıktan tahsisli Bağcılık ve Şarapçılık inceleme merkezi olması düşünülen 

binanın Kent Konseyinin Kadın el emeği değerlendirme, bağcılık ve şarapçılık gibi adanın yerel ve 

kültürel değerlerine sahip çıkma adına yapılacak tüm çalışma ve projelerde kullanılması talebinin daha 

sonra değerlendirilmesine, 

 

        Oy birliği ile karar verildi. 

 

 


