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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

03.03.2016 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI 

  

ENCÜMEN ÜYELERİ 

 
BELEDİYE BAŞKANI : Dr.Hakan Can YILMAZ  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Hakkı TURGAL  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : Muharrem KANAR  

ÜYELER : Yahya GÖZTEPE, Recep YALÇIN  

 

KARAR 

 

     Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığı’nda 03.03.2016 günü saat:15.00 da toplanan 

Belediye Encümenine üye Yahya GÖZTEPE katılmadı. Diğer tüm üyelerimizin katılımı ile gündemde 

bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

MADDE 06:10.02.2016 tarihli Peyzaj Mimarı Eda ÖZGÜL imzalı müzekkere. LİHKAB’ın 

08.02.2016 gün ve 216/45 sayılı yazıları. 

              İlgi müzekkerede, LİHKAB’ın dilekçeleri ile ilçemiz Alaybey  Mahallesi, Çapraz Mevkii 541 

ada 36-37-38 no.lu  parsellerin birleştirilmek istendiği ve söz konusu parsellerin 3.derece arkeolojik 

sitte bulunduğu belirtilerek,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 16.maddeleri gereğince; gerekli 

encümen kararının alınması istenmektedir. 

                           Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 3.derece arkeolojik sitte bulunan 

Alaybey Mahallesi,Çapraz Mevkii 541 ada 36-37-38 no.lu parsellerin birleştirilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

 

MADDE 07: 24.02.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 

                      İlgi müzekkere ile, Belediye Başkanlığımız Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği 

bünyesinde kullanılan ve 24.02.2011 tarih ve 2011/15 sayılı Encümen toplantısında alınan karar 

gereğince; 50001’den başlayıp 100000 seri no ile son bulan 50.000 adet bastırılan tahsilat 

makbuzlarının müzekkere tarihi itibari ile büyük bir kısmının kullanıldığı, tahsilat iş ve işlemlerinde 

herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verilmemesi ve iş –işlemlerin aksamaması için ihtiyaç olan tahsilat 

makbuzlarının ilgilisinden temin edilmesi gerektiği belirtilerek,100001 ( Yüzbinbir) den başlayıp 

150000 ( yüzellibin)e kadar sıra numaralı asıl ve suret şeklindeki 12 delikli tahsilat makbuzlarının 

bastırılması istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Gelir Şefliği tarafından talep edilen, 

tahsilat iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere; 100001 ( Yüzbinbir) den başlayıp 150000 (yüzellibin) e 

kadar sıra numaralı asıl ve suret şeklindeki 12 delikli tahsilat makbuzlarının bastırılmasına oy birliği 

ile karar verildi. 

 

MADDE 08: 29.02.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 

                      İlgi müzekkere ile, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları içerisinde 

bulunan çeşitli şirket ve şahısların kirası altında bulunan 31.12.2015 tarihi itibari ile 1 yıllık kira 

mukaveleleri sona eren bina vasıflı taşınmazlar ile ilgili gelir şefliğimizin 21.01.2016 tarihli 

müzekkerenin Belediye Encümeninin 05.02.2016 tarihli oturumunda gündeme alınması sonucunda 

alınan karar gereğince; Cumhuriyet Mahallesi, Alsancak Sokakta bulunan İrfan SERİM isimli şahsın 

kirası altındaki işyeri vasıflı taşınmazın Başkanlığımıza olan taksitlendirme hariç 2.915,00 TL. 

borcunun bulunmasından dolayı borcun çıkarılacak olan tebligata müteakip 15 gün içerisinde 

ödenmesi kaydıyla mukavelesinin uzatılması ile ilgili konunun tekrar encümen gündemine alınması 

istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşmede; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz 

sınırları içerisinde bulunan çeşitli şirket ve şahısların kirası altında bulunan taşınmazlardan İrfan 

SERİM isimli şahsın kirası altındaki Cumhuriyet Mahallesi, Alsancak Sokakta bulunan işyeri vasıflı 

taşınmazın 2.915,00 TL. olan borcunun ödenmesi sebebi ile, 1 yıllık kira mukavelesi dolan kiracımıza 

%5,58 yeniden değerleme oranında kira artışı uygulanarak kira artışını kabul eden kiracımızın kira 

mukavelesinin 1 yıl daha uzatılmasına  oy birliği ile karar verildi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


