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

 ÜYELER                                       : Yahya GÖZTEPE, Recep YALÇIN                      

  

 

      Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 02.04.2015 Perşembe günü saat:11.00 da toplanan 

Belediye Encümenine tüm üyelerin katılımı ile gündemde bulunan konuların görüşülmesine balandı. 

 

    MADDE 14 : 24.03.2015 tarihli Belediye Mimarı Selçen KANDEMİR imzalı müzekkere.20.03.2015 

tarih 298 sayılı dilekçe. 

                        İlgi müzekkerede;298 sayılı dilekçe ile ilçemiz Alaybey Mahallesi 505 ada 15 ve 16 sayılı 

parsellerin tevhid edilip 3 parsel olarak ifrazının istendiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile,505 ada 15 

ve 16 no.lu parsellerin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel sit ve 3.derece arkeolojik sit 

alanında kaldığı ve yola terkinin mevcut olduğu belirtilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 

16.maddeleri gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                              Encümenimizce yapılan görüşmede; Alaybey Mahallesi,505 ada 15 ve 16 no.lu 

parsellerin ifraz talebine ilişkin dosyasında yapılan incelemede; İfrazda A1 no.lu parsele inşaat taşkını 

bulunması, imar planında yola terkinin mevcut olması ve yeni imar planlarının yapılıyor olmasından 

konunun yeni imar planı yapıldıktan sonra değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 15 : 25.03.2015 tarihli Belediye Harita Teknikeri İlhan AYTEPE  imzalı müzekkere. Bozcaada  

Kaymakamlığı Mahalli İdare Başkanlığı’nın 23.03.2015 tarih 174 sayılı yazıları.İlgi müzekkerede;174 sayılı 

yazı ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kutlu Aktaş Caddesi 196 ada 3 no.lu parselin okul öncesi eğitim yeri 

olarak kullanılmak üzere yola terk işleminin ve ifrazının istendiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile;196 

ada 3 parselin  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Halk Eğitim Merkezi ile savcılık olarak yer 

aldığı ve 3.derece arkeolojik sitte bulunduğu ayrıca yola terk işleminin mevcut olduğu belirtilerek, 3194 

Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddeleri gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                              Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Mahallesi, Kutlu Aktaş Caddesi 196 ada 

3 no.lu parselin okul öncesi eğitim yeri olarak kullanılmak üzere yola terk işleminin ve ifrazının uygun 

olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 16: 19.03.2015 tarihli Belediye Harita Teknikeri İlhan AYTEPE  imzalı müzekkere. 1706 No.lu 

LİHKAB’ın 12.03.2015 tarih 2015/119 sayılı yazıları.İlgi müzekkerede;119 sayılı yazı ile ilçemiz Alaybey 

Mahallesi 374 ada 145 ve 25 no.lu parsellerin irtifak hakkı işlemlerinin yapılmasının istendiği belirtilmiştir. 

Yine ilgi müzekkere ile ,374 ada 145 ve 25 no.lu parsellerin  1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 

1/10000 ölçekli sit haritasında tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak yer aldığı ve  3.derece doğal sitte 

bulunduğu belirtilerek,3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddeleri gereğince gerekli encümen 

kararının alınması istenmektedir. 

                              Encümenimizce yapılan görüşmede; Alaybey Mahallesi 374 ada 145 ve 25 no.lu 

parsellere irtifak hakkı (yol geçiş hakkı) verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 17 : 09.03.2015 tarihli Belediye Harita Teknikeri İlhan AYTEPE  imzalı müzekkere. 1706 No.lu 

LİHKAB’ın 26.02.2015 tarih 2015/85 sayılı yazıları.İlgi müzekkerede;85 sayılı yazı ile ilçemiz Cumhuriyet 

Mahallesi, Kocadere Mevkii 175 ada 2 ve 26 parsellerin birleştirilmek istendiği belirtilmiştir. Yine ilgi 

müzekkere ile ,175 ada 2 ve 26 no.lu parsellerin  1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni 

Planında tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak yer aldığı ve 3.derece doğal sitte bulunduğu belirtilerek, 

gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                              Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Mahallesi 175 ada 2 ve 26 no.lu 

parsellerin birleştirilmesine  oy birliği ile karar verildi. 

 



 

  MADDE 18 : 30.03.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN  imzalı müzekkere. 325 kayıt no.lu dilekçe.İlgi 

müzekkerede;325 sayılı dilekçe ile, Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi Yetkilisi M.Volkan 

CELASİN ‘in Alaybey Mahallesi,Doğanöz Caddesinde bulunan su deposu civarında kira bedeli karşılığında 

tahsis edilecek bir alan üzerinde 3G Haberleşme sistemi kurmak istediği belirtilmiştir.Yine ilgi müzekkere 

ile, yapılan araştırma sonucunda;Alaybey Mahallesi Doğanöz Caddesi üzerinde bulunan  491 ada 24 parsel 

no.suna kayıtlı bölge olduğu ,imar planında bölgenin 1.derece arkeolojik sit alanı kapsamında olduğu ve 

bilimsel amaçlı yapılacak olan çalışma haricinde alan üzerinde kazı yapılamayacağı ve talep edilen alan 

üzerinde 3G platformunun ve muhteviyatı olan direk sistemi ile ilgili yapılacak olan her tülü çalışmada 

Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınması gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca 

konulacak 3G platformu ile ilgilide şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; platformun ana sisteminin 

buzdolabı büyüklüğünde olduğu ,kapalı yapılması halinde direk yüksekliğinin 3.5 metre ,açık yapılması 

halinde yüksekliğin 8.5 metre civarında olduğunun öğrenildiği belirtilerek, konunun encümende 

değerlendirilmesi istenmektedir. 

              Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahallesi,Doğanöz Caddesi üzerinde 

bulunan  491 ada 24 parsel no.suna kayıtlı bölgenin imar planında bölgenin 1.derece arkeolojik sit alanı 

kapsamında olduğu ve bilimsel amaçlı yapılacak olan çalışma haricinde alan üzerinde kazı yapılamayacağı 

ve daha önce bahse konu yerde bulunan baz istasyonlarının  da sağlık tehdit ettiği gerekçesiyle kaldırılması 

sebebi ile Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi Yetkilisi M.Volkan CELASİN ‘in talebinin uygun 

olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

 

 MADDE 19 : 23.03.2015 tarihli Mali Hizmetler Müdürü Muharrem KANAR  imzalı müzekkere. 231 kayıt 

no.lu Sabriye DEMİR imzalı dilekçe.İlgi müzekkerede;231 sayılı dilekçe ile, Cumhuriyet Mahallesi, 

Mezarlıküstü Sokak no:5/1 de ikamet eden Sabriye DEMİR’in 19.02.2015 tarihinde askere giden oğlu 

Mahmut KUZU’nun evinin geçimini sağladığını beyan ettiğini ekonomik sıkıntı çekmesi sebebi ile muhtaç 

asker ailelerine yapılan yardımdan yararlanmak istediğinin anlaşıldığı belirtilerek gerekli Encümen kararının 

alınması istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Mezarlıküstü Sokak 

no:5/1 de ikamet eden Sabriye DEMİR’in evinin geçimini sağlayan oğlunun askerde olması bu sebeple 

ekonomik sıkıntı yaşamasından  dolayı 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında 

Kanunun 1.maddesi gereğince; Sabriye DEMİR’e  yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 20 : 23.03.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN  imzalı müzekkere.  

İlgi müzekkerede; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait şirket ve şahısların kirası altındaki taşınmazlardan 

31.03.2015-30.04.2015 ve 31.05.2015 tarihi itibari ile 1 yıllık kira mukaveleleri sona erecek olan 

taşınmazlara ilişkin tablo sunulduğu ve bu kapsamda 1 yıllık kira mukaveleleri sona eren taşınmazların 

akıbetinin belirlenmesi istenmektedir.                   

Adı Soyadı Adresi ve 

Niteliği 

İlk Mukavele 

Başlangıç 

Tarihi 

Mukavele 

Bitim Tarihi 

2014 Yılı 

Aylık Kirası 

Toplam Kira 

Borç Tutarı 

Yayım 

Turizm 

Ltd.Şti 

2G No.lu 

Dükkan  

01.04.2014 31.03.2015 462.00 TL. 930.00 TL.2 

aylık borcu 

bulunmaktadır 

Güney Su 

Ürünleri 

Ltd.Şti 

Park Köşesi 

(dondurma 

satış) 

01.05.2014 30.4.2015 1684.00 TL. Borcu yoktur 

Mehmet 

Boruzan 

Yalı 

Cad.Lokanta 

01.05.2014 30.04.2015 774.00 TL. Taksittlendirme 

yaptırmış olup 

2015 yılındaan 

3 aylık 2350.00 

TL.borcu 

bulunmaktadır. 

Meral 

Boruzan 

Eski Belediye 01.05.2014 30.04.2015 637.00 TL. Taksittlendirme 

yaptırmış olup 



2015 yılındaan 

3 aylık 1950.00 

TL.borcu 

bulunmaktadır. 

İsmail Gümüş Yeni Otel 2/a 

gümüş otel 

01.04.2014 30.04.2015 4366.00 TL. 2015 yılından 3 

aylık 1325500 

TL.borcu 

bulunmaktadır. 

Yunuş Ulaş Şehir 

Restoran 

01.06.2014 31.05.2015 268200 TL. Borcu yoktur 

 

                Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde ;1 yıllık kira mukaveleleri dolan tablo ile belirtilen 

borcu olan kiracılarımızın ( yayım Turizm, Mehmet Boruzan, Meral Boruzan, İsmail Gümüş) borçlarını 

ödemeleri için 15 gün süre verilmesine ,konunun 15 gün sonunda değerlendirilmesine, borcu bulunmayan 

kiracılarımızın (Güney Su Ürünleri Ltd.Şti, Yunus Ulaş) kira artışlarının 10.11 yeniden değerlendirme 

oranında yapılmasına, kira artışını kabul eden kiracılarımızın kiralarının 1 yıl daha uzatılmasına oy birliği ile 

karar verildi. 

 

   MADDE 21 : 01.04.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE  imzalı müzekkere. 31.03.2015 tarihli 

dilekçe. 

İlgi müzekkereden, 31.03.2015 tarihli dilekçe ile, Belediye Başkanlığımıza ait olan Polente Cafeye akan 

çatının tamiratı, çatı izolasyonu, yer karosu, bina üzerindeki demir korkuluğun değiştirilmesi, çatıya çıkan 

merdivenin tamiratının  yapılmasını istendiği belirtilerek, Belediye encümenince konunun değerlendirilmesi 

ve ödemenin (malzeme, işçilik vb.)kimin tarafından yapılacağı hususunda karar verilmesi istenmektedir. 

                    Encümenimizce yapılan görüşmede;Belediye Başkanlığımıza ait Polente Cafe’nin tadilat 

talebine istinaden; büyük onarım kapsamında değerlendirilen çatı tamirat ve çatı izolasyonunun Belediye 

Başkanlığımız tarafından yapılmasına talep edilen diğer tadilat ve onarımların Polente Cafe  İşletmecisi 

Hüseyin PEHLİVAN tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 22 : 01.04.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE  imzalı müzekkere. 31.03.2015 tarihli 

346 no.lu dilekçe.İlgi müzekkereden, 31.03.2015 tarihli dilekçe ile, Belediye Başkanlığımıza ait olan 

Bozcaada Kent Konseyine tahsisli Cumhuriyet Mahallesi, Alsancak Sokaktaki yerin kapı ve pencerelerinin 

yenilenmesi, eskimiş olan  yer karolarının  değiştirilmesi ,badana ve boya işlerinin yapılması ,elektrik 

tesisatının yenilenmesi ve aydınlatmanın yenilenmesi, lavabo ve wc yapılmasının istendiği belirtilerek, 

Belediye encümenince konunun değerlendirilmesi ve ödemenin (malzeme, işçilik vb.)kimin tarafından 

yapılacağı hususunda karar verilmesi istenmektedir. 

                    Encümenimizce yapılan görüşmede; Belediye Başkanlığımıza ait Bozcaada Kent Konseyine 

tahsisli Cumhuriyet Mahallesi, Alsancak Sokaktaki yerin tadilatı için talep edilen işlerden ; kapı ve 

pencerelerinin yenilenmesi, badana ve boya işlerinin yapılması ile elektrik tesisatının yenilenmesinin 

yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 MADDE 23 :  01.04.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE  imzalı müzekkere. 23.03.2015 tarihli 

307 no.lu dilekçe.İlgi  müzekkereden, 23.03.2015  tarihli  dilekçe ile,  Belediye Başkanlığımıza ait olan  

Gümüş Otelin kötü geçen kış mevsiminden dolayı çatı ve dış cephesinin zarar gördüğü ve tamirat 

yapılmasının istendiğinin anlaşıldığı belirtilerek,Belediye encümenince konunun değerlendirilmesi ve 

ödemenin (malzeme, işçilik vb.)kimin tarafından yapılacağı hususunda karar verilmesi istenmektedir. 

                    Encümenimizce yapılan görüşmede; Belediye Başkanlığımıza ait Gümüş Otelin  tadilatı için 

talep edilen işlerden ;büyük onarım kapsamında değerlendirilen çatı tamiratı ve izolasyonun yapılmasına ,dış 

cephe tadilatının ise Gümüş Otel işletmecisi İsmail GÜMÜŞ tarafından yapılmasına oy birliği ile karar 

verildi. 

 

 MADDE 24 : 01.04.2015 tarih 2015/39 sayılı Meclis kararı.Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ ‘ın 

önerisi ile ,Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Sokak 278 ada 1 parsel no:36 da atıl halde bulunan taşınmazın  

(Salhane ) değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle 5 yıllığına ihaleye çıkarılması için Encümene yetki 

verilmiştir. 



                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde;Cumhuriyet Mahallesi,Kazanlar Sokak 278 ada 

1 parselde yer alan Salhane isimli taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca 5 

yıllığına kiraya verilmek üzere ihale işlemlerinin başlatılarak, Gelir Şefliğince bahse konu yerin kıymet 

takdirinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


