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KARAR
MADDE 08 : 03.02.2015 tarihli Mali Hizmetler Müdürü Muharrem KANAR imzalı
müzekkere ile,5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesine göre meclis başkan ve
üyelerine ,belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 ünü
geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda hakkı-huzur ödenir ibaresinin
bulunduğu belirtilerek,2015 Yılında Ocak-Haziran Temmuz-Aralık aylarında ödenmek üzere
meclis üyelerine ödenecek hakkı-huzur ücretlerinin belirlenmesi istenmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;5393 Sayılı Kanunun 32.maddesi
gereğince;2015 Yılında Ocak-Haziran Aylarında meclis üyelerine ödenecek Hakkı-Huzur
miktarının (2015 Yılı Belediye Başkan ödeneğinin 1/3 üne isabet eden 5.732,38 TL./30/3)
63,00 TL. olarak belirlenmesine, Temmuz-Aralık Aylarında Belediye Başkan ödeneğinin
günlük tutarı belli olmadığından artan belediye başkan ödeneğinin günlük tutarının 1/3 üne
isabet eden miktar olarak belirlenmesine ve ödenecek ücretlerin ayrı bir hesapta toplanarak,
sosyal yardımlaşma için kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 09 :03.02.2015 tarihli Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL imzalı müzekkere
ile, mevcut kadro cetvelinde yer alan 2 adet şef kadrosunun kadro derecelerinin 9 derece
olduğu,İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
gereğince;her yıl görevde yükselecek, unvan değişikliği yapacak personelin ve buna uygun
personelin atanacağı uygun kadro derecesi bildirilmesi gerektiği belirtilerek, görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak personelin kadrolarının 7 derece olması
sebebi ile ,9 derece olan Şef kadrolarının 7 dereceye düşürülmesi istenmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde ;Mevcut kadro cetvelinde yer alan
9 dereceli 2 adet şef kadro derecelerinin 7 dereceye düşürülmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 10 :22.01.2015 tarihli Gelir Şefi imzalı müzekkere ile, ilçemizde toplam
1856 mekanik su sayacı olan abone sayısının bulunduğu, beldemizde su tahsilatlarının
zamanında ve düzenli olarak tahsil edilmediği, ev ve işyeri sahiplerinin kiraya verdiği
gayrimenkuller itibari ile su ücretlerinin ödenmesi hususunda kiracılar ile sorunlar yaşandığı
ve bununda su tahsilatına yansıdığı dolayısıyla tahakkuk ve tahsilat arasında büyük farklar
oluştuğu görülerek aboneler arasında fırsat eşitliğinin zedelendiğinin görüldüğü ve bunun
yanında su sayaçlarını okumaya çıkan personelin yetersizliği, abonenin sürpriz faturalarla
karşılaşmasının engellenmesi, açık unutulan musluk sebebiyle su baskınlarının önlenmesi ve
bunların sonucu oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere ,ülkemizde de yıllardır çeşitli
il, ilçe ve belde belediyelerinde de başarıyla uygulanmakta olan ve gelişmekte olan

Dünyamızın teknoloji ürünlerinden birisi olan Elektronik Kartlı Su Sayacı sistemine acilen
ihtiyaç duyulması sebebi ile, bahse konu ile ilgili işlemleri yönetmeye gerekli olan protokol
ve sözleşmelerin imzalanabilmesi için gerekli kararın alınarak,Belediye Encümenine yetki
verilmesi istenmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Müzekkere belirtilen hususlar
sebebiyle elektronik kartlı su sayacı uygulamasının daha geniş alanda etkin, verimli ve hızlı
olarak yürütülebileceği değerlendirilerek, elektronik kartlı su sayacı uygulamasına
geçilmesine, söz konusu uygulama ile ilgili işlemleri yönetmeye gerekli olan protokol ve
sözleşmeleri hazırlamak ve onaylamak için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği
ile karar verildi.
MADDE 11 : Hazineye ait Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Sokakta bulunan 259 ada
21 ve 25 parsel no.lu taşınmazların hazineden bedelsiz terkinin istenilmesi değerlendirildi.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Kazanlar Sokakta
bulunan 259 ada 21 ve 25 parsel no.lu taşınmazların1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında
‘Özel döşemeli yaya, meydan,yol’ olarak ayrıldığı açıklanarak 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun
11. Maddesi uyarınca
bahse konu ada ve parsel no.lu taşınmazların hazineden bedelsiz terkinin istenilmesine oy
birliği ile karar verildi.
MADDE 12 : Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kroki ile belirlenen 520 ada , 3
parsele taksi durağı yanında bulunan ATM cihazlarının alınması konusu görüşmeye açıldı.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Taksi durağı yanında mevcut
bulunan Bankalara ait ATM cihazlarının ilçenin merkezinde yer alması ve bu sebeple trafik
konusunda sıkıntılar yaşanmasına sebep olduğu gerekçesiyle ; Mevcut Banka ATM
cihazlarının Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve kroki ile belirlenen 520 ada 3 parsele
(İstiklal İlkokulu’nun Çınarçarşı Caddesine açılan kapısı bitişiği) toplu olarak
yerleştirilmesine,2886 Sayılı Kanununun 45.maddesi gereğincede; Banka ATM’lerine 10
yıllığına kiraya verilmesine ve kiralama işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine
yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 13 : Alaybey Mahallesi, Gölyanı Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Rıfat
TOKER’e ait 485 ada 1,2 ve 3 no.lu parsellerin pazaryeri ve otopark olarak kiralanması
konusu görüşmeye açıldı.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Özellikle yaz mevsiminde
ilçedeki araç yoğunluğu bu yoğunluğu karşılayacak otopark bulunmaması ve pazaryeri
ihtiyacı sebebi ile Alaybey Mahallesi, Gölyanı Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Rıfat
TOKER’e ait 485 ada 1,2 ve 3 no.lu parsellerin Belediyemizce pazaryeri ve otopark olarak 10
yıllığına kiralanmasına , kiralama işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 14 : Belediye Başkanlığımız 2014 Yılı Faaliyet Raporu okunarak, oylanmak
üzere görüşmeye başlandı. Yazı İşleri Müdürlüğü memuru Berna YURDUSEV tarafından
madde madde okundu. Raporun okunması nın sona ermesi ile, Meclis 1.Başkan V. Recep
YALÇIN tarafından meclis üyelerine söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak
isteyen herhangi bir meclis üyesinin bulunmaması sebebi ile oylamaya sunulan 2014 Yılı
Faaliyet Raporu’nun oy birliği ile kabul edildi.

28.01.2015 tarih 2015/225 sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların
görüşülmesi sona ermiş olup,Gülay ELBİR USLU’nun Bozcaada Kalesinin kullanımı ile ilgili
önerisinin gündem dışı olarak gündemin 15.maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar
verildi.
MADDE 15 : Meclis üyesi Gülay ELBİR USLU Bozcaada Kalesinin değerlendirilmesi
konusunda Çanakkale İl Kültür Müdürü ile şifahen yaptığı görüşmeyi anlatarak ,Belediye
Başkanlığı tarafından kalenin hangi amaçla ve nasıl değerlendirileceği gibi sebeplerin yer
aldığı bir raporun Valiliğe sunularak, Valilik kanalı ile kullanımımıza verilebileceğinin
görüşüldüğünü belirtilmiştir.
Meclisimizce yapılan görüşmede; Meclis Üyesi Gülay ELBİR USLU
tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, konu ile ilgili bir çalışma yapılması gerektiği
değerlendirilerek, gerekli çalışma için meclis üyeleri Gülay ELBİR USLU ve Resmiye
KURT’un görevlendirilmesine diğer üyelerinde fikirleri doğrultusunda düzenlenecek raporun
Mart Ayı meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
28.01.2015 tarih 2015/225 sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların
görüşülmesi sona ermiş olup,Sabri GÜLER’in Bozcaada’nın ağaçlandırılması ile ilgili
önerisinin gündem dışı olarak gündemin 16.maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar
verildi.
MADDE 16 : Meclis üyesi Sabri GÜLER’in ağaçlandırma çalışmaları yapılması ve bunun
için yer tahsisi önerisinin görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Bir Belediye ormanı veya aile
ormanı adı altında ağaçlandırma çalışmalarının yapılabilmesi için Hazineye ve diğer
kurumlara ait ağaçlandırma alanlarının bulunması ve tahsisinin istenmesi için ayrıca mevcut
ağaçların ve ormanların arasına yangın yollarının yapılması için gerekli araştırmaların
meclis üyeleri Sabri GÜLER , Arzu ARAL ve Recep YALÇIN tarafından yapılarak, konunun
bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
28.01.2015 tarih 2015/225 sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların
görüşülmesi sona ermiş olup, Kent Konseyi Çalışma Gruplarından Doğa ve Hayvan Hakları
Koruma Çalışma Grubunun ve Engelliler Meclisinin talepleri gündem dışı olarak gündemin
17.maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 17 : 28.01.2015 tarihli Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 7 sayılı
kararı ile; Kent Konseyi Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile Engelliler Meclisinin
çalışma raporlarının Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. Başkanlığımıza
sunulan çalışmaların görüşülmesine geçildi. Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubunun
raporu Yazı İşleri Müdürlüğü memuru Berna YURDUSEV tarafından madde madde okundu.
,
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma
Grubunun raporuna ,Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı’na hitaben resmi
yazı ile cevap verilmesine ,Engelliler Meclisinin tarafımıza gönderilen meclis kararlarının
rapor olarak düzenlendikten sonra Belediye meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
28.01.2015 tarih 2015/225 sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların
görüşülmesi sona ermiş olup, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’nin Hemogram Cihazı talebi
gündem dışı olarak gündemin 18.maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 18 : 03.02.2015 tarih 2015/15 sayılı Bozcaada Kaymakamlığı Toplum Sağlığı
Merkezi sorumlu Hekim imzalı dilekçe meclis üyelerine okundu. İlgi dilekçe ile, Toplum
Sağlığı Merkezinde kullanılmak üzere Hemogram cihazına ihtiyaç duyulduğu, cihazın
özellikle acil sağlık hizmetlerinde kritik bir öneme sahip olduğu, Hemogram cihazının
bulunmaması sebebi ile çok basit sayılabilecek durumlarda hastaların karşıya sevk edildiği
fakat ilçenin hava şartları, feribot saatlerinin sınırlı olması gibi sebeplerin, Bozcaada halkı ve
sağlık personeli için büyük sıkıntı yarattığı açıklanarak, Bozcaada Belediye Başkanı ve meclis
üyelerinden gerekli hassasiyetin gösterilerek, bir hemogram cihazı talep edilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; 03.02.2015 tarih 2015/15 sayılı
Bozcaada Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin büyük ve acil ihtiyacı olan Hemogram
(kan cihazı) Cihazının,özellikle acil sağlık hizmetlerinde büyük önem teşkil etmesi cihazın
bulunmamasının büyük sıkıntılar doğurması gerekçesi ile,5393 Sayılı Kanunun 7.maddesi ve
yine aynı kanunun 14.maddesinin b bendi gereğince; 1 adet Hemogram Cihazı (kan cihazı)
alınmasına ve Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi’nde kullanılmak üzere protokolle teslimine
oy birliği ile karar verildi.
28.01.2015 tarih 2015/225 sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların
görüşülmesi sona ermiş olup, Bozcaada Gençlik ve Spor Kulübü’ne Belediye Bütçesinden
5393/14 b bendi gereğince yardım yapılması teklifi gündem dışı olarak gündemin
19.maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 19 : Mali Hizmetler Müdürü Muharrem KANAR imzalı müzekkere ile, ilçemizde
amatör statüde faaliyet gösteren Bozcaada Gençlik ve Spor Kulübü’nün maddi yardım
talebinde bulunduğu belirtilerek,5393 Sayılı Kanunun 14 /b bendi gereğince gerekli yardımın
yapılması istenmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;5393 Sayılı Belediye Kanununun
14.maddesi gereğince;’Belediyelerin birinci fıkranın (b ) bendi uyarınca ,sporu teşvik etmek
amacıyla yapacakları yardım,bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için
tahakkuk eden miktarın,büyükşehir belediyeleri için binde yedisini ,diğer belediyeler için
binde on ikisini geçemez’ ibaresi gereğince ;Belediyemizin 2014 yılında Genel Bütçe Vergi
Gelirleri tahakkukunun 1.206.057,22 TL. olduğu binde on ikisininde 14.472,68 TL. olduğu
bildirildiğinden İlçemizde amatör kümede mücadele eden Bozcaada Gençlik ve Spor
Kulübü’ne 14.472,68 TL. maddi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

