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MADDE 76: Zabıta Komiser V.Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere ile, ilçemiz yerleşim merkezi
içindeki ve yerleşim merkezi dışındaki otel, motel, pansiyon, lokanta vs. işyerleri imar planına
işlenmediğinden her yerin konut alanı olduğu, konut alanlarına da ticaret alanı veya tercihli kullanım
alanı olmadığından küçük işletmelere işyeri açılış ruhsatı verilmediğinden müracaat sahipleriyle sıkıntı
yaşandığı ,ilçede çalıştırılan işyerlerinin tamamı konutun bir odası veya bir bölümünden
oluşturulduğundan mevcutta ruhsatlı çalışan işyerlerinin yapılacak imar planlarına ticaret alanı, otel
veya tercihli kullanım alanı olarak işlenirse ruhsat değişikliklerinde sıkıntı olmayacağı belirtilerek,
konunun meclis gündemine alınması istenmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmede; Ruhsatlı işyerlerinin imar planına işlenme
teklifinin görüşülmesine geçildi. Konunun , Kent Konseyi, Bozcaada Halkı ve Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu ile ayrıntılı görüşülerek, Ocak Ayı Meclisinde karara bağlanmasına oy birliği ile karar
verildi.
MADDE 77: Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın 25.11.2015 tarihli
toplantılarında alınan kararlar gereğince; Belediye Meclisine talepleri okundu.
Bozcaada Kent Konseyi Engelliler Meclisinin ;Avrupa Birliği tarafından birçok yasal
düzenlemenin kanunlarla hayata geçirildiği, Belediyelerin bu kapsamda sular idaresi ile engelli olan
vatandaşlara şebekelerinde tüketilen suya indirim yaptıklarının belirtildiği, ilçemizde %40’ın üzerinde
engelli olan ve bu durumu heyet raporu ile belgeleyen vatandaşlarımıza su ücretinin %50 indirimli
uygulanmasının talep ettiği anlaşılmıştır.
Bozcaada Kent Konseyi Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin; Sulubahçe Tenedos Sitesi önüne
jimnastik aletleri yapılmasını istedikleri anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
-Engelliler Meclisinin talebine istinaden;İlçemizde % 40’ın üzerinde engelli olan ve bunu belgeleyen
vatandaşlara su ücretinin %50 indirimli olarak uygulanmasına ,
- Cumhuriyet Mahallesi Meclisinin Sulubahçe Tenedos Sitesinin önüne jimnastik aleti yapılma
talebine istinaden; Siteye özel bir jimnastik aleti yapılmasının uygun olmadığına ,
Oy birliği ile karar verildi.
2014/2452 sayIlı meclis toplanma gündeminde yer alan gündem maddelerinin görüşülmesine son
verilmiş olup, Toplu İş Sözleşmeleri için Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’a yetki verilmesi
konusunun, gündem dışı olarak gündemin 78.maddesine alınarak, görüşülmesine geçildi.
MADDE 78 :01.12.2015 tarihli Yazı İşleri Müdürlüğü imzalı müzekkere ile, Tüm Bel-Sen
Çanakkale Şubesi 30.11.2015 tarih 2015/22 sayılı şube Başkanı Zeki ÖNDER imzalı yazı ile Tüm BelSen Sendikası ile Belediye Başkanlığımızın imzalamış olduğu toplu iş sözleşmesinin 4688 Sayılı
Yasanın 14.maddesi kapsamında yenilenecek bir sözleşme olması ve imzalanan sözleşmenin Aralık

Ayında sona ermesi sebebi ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için Belediye Başkanın yetkili
kılınmasının istendiği belirtilmiştir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediyemiz bünyesinde çalışan memurların
bağlı oldukları sendika ve işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesinin 4688 Sayılı Kanunun için
Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’a yetki verilmesi gerektiğinden; Belediye Başkanlığımız
memurlarının üyesi bulunduğu KESK Tüm Bel-Sen Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi yapmaya,
işveren olarak adı geçen Bozcaada Belediye Başkanlığı adına, Belediye Başkanı Dr.Hakan Can
YILMAZ’ın imzaya yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
30.11.2015 tarih 2014/2452 saylı meclis toplanma gündeminde yer alan gündem maddelerinin
görüşülmesine son verilmiş olup, 188 ada 312 parsel imar planı tadilatı konusunun gündem dışı olarak
gündemin 79.maddesine alınarak, görüşülmesine geçildi.
MADDE 79 :02.12.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere ile, ilçemiz
Cumhuriyet Mahallesi, 188 ada 312 parsel üzerinde ağaçlandırma yapılabilmesi için 1/5000 Ölçekli
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının
yapıldığı, Balıkesir-Çanakkale Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında 188 ada 312 parselin
ağaçlandırılacak alan olarak yer aldığı ve 3.derece doğal sitte olduğu belirtilerek,188 ada 312 parselin
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1 /1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Plan tadilatının görüşülmesi istenmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 188 ada 312
parsel üzerinde ağaçlandırma yapılabilmesi için ,1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan tadilatının uygunluğuna oy birliği ile karar
verildi.
30.11.2015 tarih 2014/2452 saylı meclis toplanma gündeminde yer alan gündem maddelerinin
görüşülmesine son verilmiş olup, Toplum Sağlığı Merkezi Diş Ünitesi İçin cihaz alımı konusunun
gündem dışı olarak gündemin 80.maddesine alınarak, görüşülmesine geçildi.
MADDE 80 :02.12.2015 tarih 2015/216 sayılı Bozcaada Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi

sorumlu hekim imzalı yazı okundu. İlgi yazı ile, 2012 yılından bu yana Diş Polikliniğinin hizmet
vermediği, 04.11.2015 tarihinde Diş Hekimi ataması yapıldığı, buna bağlı olarak Diş Üniti ve sarf
malzemelerinin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından
temin edildiği; Fakat Periapikal Diş Röntgen Cihazı ile otoklav ve amalgamatör cihazının temin
edilemediği belirtilerek, Belediye Başkanı ve meclis üyelerinden bahse konu cihazlar talep
edilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;02.12.2015 tarih 2015/216 sayılı Bozcaada
Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin 2012 yılından bu yana hizmet veremeyen diş ünitesinin,
diş hekiminin de atanması ile Bozcaada halkına hizmet vermesi gerekçesi ile ,5393 Sayılı Kanunun
14.maddesinin (b) bendi gereğince;1 adet Periapikal Diş Röntgen Cihazı, bir adet otoklav ve bir adet
amalgamatör cihazı alınmasına ve Toplum Sağlığı Halk Merkezi Diş Ünitesinde kullanılmak üzere
protokolle teslimine oy birliği ile karar verildi.
30.11.2015 tarih 2014/2452 saylı meclis toplanma gündeminde yer alan gündem maddelerinin
görüşülmesine son verilmiş olup, Engelli vatandaşlar ile er ve erbaşlardan Belediye otobüs ücreti
alınmamasının gündem dışı olarak gündemin 81.maddesine alınarak, görüşülmesine geçildi.
MADDE 81 :Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlar
ile er ve erbaşlar için Belediye otobüsünün ücretsiz olması teklifi görüşülmeye başlandı.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;Belediye Başkanı Dr.Hakan Can
YILMAZ’ın önerisi ile, Belediye Sosyal Yardım Denetleme Kuruluna başvurarak engelli olduğunu
bildiren vatandaşlar ile , rütbesiz er ve erbaşlara Belediye otobüsünün ücretsiz hizmet vermesine oy
birliği ile karar verildi.

