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KARAR 

 

    MADDE 20  :Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın  önerisi ile,SODEM Sosyal Demokrat 

Belediyeler Derneği’ne üye olunmasına dair konu görüşülmeye başlandı. Belediye Başkanı Dr.Hakan Can 

YILMAZ tarafından SODEM  hakkında bilgiler verildi.Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışını 

yaygınlaştırmak ve ortak bir dil kullanımı ile başarılı belediyecilik uygulamalarını Türkiye’de ve Türkiye 

dışında güçlü bir algıya dönüştürmek için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan SODEM ile işbirliği içine 

girilmesinin birlik ve dayanışmayı arttıracağı düşünüldüğünden ,belediyemizin derneğe üyeliğinin yararlı 

olacağı kanaatine varıldı. 

                             Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde 

Belediyeler ile AB’li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi 

doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 Sayılı Yasanın 2. 

ve 3. Maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazete’ de  yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 

5.maddesinin (c) fıkrası gereği Bozcaada Belediyesi’nin SODEM’E üye olmasına ve Bozcaada Belediye 

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

       MADDE 21  :Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın  önerisi ile,inanç özgürlüğü konusunda 

ayrımcılığın ortadan kaldırmak, inanç özgürlüğünün yaygınlaşmasına ve böylece ülkemizde inanç ve 

mezhepler arası kardeşlik duygusunun gelişmesi, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlanacağına 

olan inançla ilçemizde cemevi olmamasına rağmen bir ilke kararı olarak cemevlerinin ibadethane olarak 

sayılmaları konusunun görüşülmesine geçildi. 

                              Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;AİHM kararları ve 5393 Sayılı Kanunun 

15.maddesi ( a) bendindeki yetki ve imtiyazlar başlığındaki ‘belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli 

ihtiyaçlarını  karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak’ hükmü gerekçesi ile, İlçemiz 

dahilinde Cemevi bulunmamasına rağmen ilke kararı olarak cemevlerinin ibadethane olarak sayılmaları için 

yapılan oylama sonucunda; İlçede Cemevi bulunmadığı gerekçesiyle; AKP’den Necla ERSÖZ ile Sabri 

GÜLER’in  çekimser oyları ( 2 çekimser) ,DP’den Özgün YAVAŞ’ın  red (1 red) oyuna  karşılık  diğer  tüm 

üyelerin kabul oyu ( 7 evet)  ile  cemevlerinin ibadethane olarak sayılmalarına oy çokluğu  ile karar verildi. 

         MADDE 22  :23.02.2015 tarihli Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL imzalı müzekkere ile ,İçişleri 

Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ,Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro Standartları cetvelinde belirtilen il ilçe belediyeler  birliklerini kapsayan disiplin 

amirleri ile Üst Disiplin Amirlerinin belirlenmesini isteyen form ekte sunularak, Fen İmar Servisi ile 

Veteriner ve Sağlık Teknisyeni kadrolarının birim amirlerinin ve üst birim amirlerinin listeye eklenmesi 

istenmektedir. 

                        Meclisimizce yapılan görüşmede; Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan  ve madde 

madde okunan Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

              MADDE 23  : 11.02.2015 tarihli 2 sayılı Kaz Dağı ve Madra Belediyeler Birliği’nin Yazıları ile, 

Birliğin 20.04.2013 tarihli olağan meclis toplantısında aldıkları kararla birliğe henüz üye olmamış 

Belediyelere davet gönderilmesinin kararlaştırıldığı  belirtilmiştir. Belediye Başkanı Dr.Hakan Can 

YILMAZ’ın oldukça yoğun çevre çalışmalarının yapıldığı bir birlik olmasını açıklaması ve neredeyse 



 

Çanakkale’nin tüm ilçelerinin üye oldukları belirtmesi ile ,Kaz Dağı ve Madra Belediyeler Birliği’ne üye 

olunmasının yararlı olacağı kanaatine varıldı. 

                           Meclisimizce yapılan oylama neticesinde; Belediyemizin  Kaz Dağı ve Madra Belediyeler 

Birliği’ne üye olmasına ve yazıda belirtildiği gibi doğal üye kabul edilen Belediye Başkanı Dr.Hakan Can 

YILMAZ dışında , meclis üyesi O. Mehmet ATAOL’un birlik meclis üyesi ve Yahya GÖZTEPE’nin yedek 

birlik meclis üyesi olmasına oy birliği ile karar verildi. 

          MADDE 24  : 03.03.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere ile, vatandaşlar 

tarafından Başkanlığımıza verilen dilekçeler ile, ilçemizde bulunan taksi ve dolmuş duraklarındaki hatların 

yetersiz olması sebebi ile duraklara hat eklemesi yapılıp yapılmayacağının istendiği belirtilerek,talep 

dilekçeleri ekte sunulmuştur. 

                            Meclisimizce yapılan görüşmede; müzekkere ekinde yer alan dilekçeler teker teker 

okundu. Mevcutta beş ( 5 ) hattın olduğu açıklanarak, konunun İl ve İlçe Trafik Komisyonu  kararının 

sonucundan sonra değerlendirilmesine ve Nisan Ayı Meclisinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. 

          MADDE 25  : Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Kadınlar Meclisi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu 

tarafından verilen rapor ve dilekçelerin görüşülmesine geçildi. Madde madde okunan rapor ve dilekçelerden; 

 

     -Okunan Engelliler Meclisi Raporuna resmi yazı ile cevap verilmesine, 

     -Okunan Kadın Meclisi (8 Mart Çalışma Grubunun ) resmi yazı ile cevaplanmasına ( Etkinlik tarihi 

itibari ile Kadınlar Meclisi Başkanına şifahen bilgi verilmesine) 

     -Kent Konseyi Yürütme Kurulu İmar Planları Bilgilendirme toplantısı talep dilekçesinin;1/100000’lik 

Çevre Düzeni Planı 26.02.2015 tarihinde Çanakkale  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmış 

olup, konu ile ilgili devam etmekte olan teknik çalışmaların sonuçlanmasına müteakip ve  yine Kentsel 

Tasarım Rehberi ile 2863 Sayılı Yasanın Uygulanması ile halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağının  

bildirilmesine. 

     - Kent Konseyi Yürütme Kurulu Yürüyüş ve Bisiklet Yolları konulu dilekçesinin; Yürüyüş ve bisiklet 

yollarının çalışmalarına başlanması için Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kevser 

ÜSTÜNDAĞ’ın görevlendirildiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

         27.02.2015 tarih 2015/435 sayılı Meclis toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona 

ermiş olup, meclis üyesi Resmiye KURT’un önerisi ile ilçemiz dış cephe boyalarının renginin belirlenmesi 

konusunun gündem dışı olarak gündemin 26.maddesinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. 

          MADDE 26  : Belediye Meclis üyesi Resmiye KURT’un önerisi ile gündeme alınan dış cephe rengi 

boyalarının görüşülmesine geçildi. İlçede görüntü kirliliğine yol açan birçok dış cephenin göze çarptığı 

gerekçesiyle genel bir renk belirlenmesi bunun nasıl ne zaman uygulamaya geçileceği ile ilgili çalışma 

yapılması gerekçesiyle; 

                             Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Konu ile ilgili detaylı bir çalışmanın 

yapılmasına ve Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında halkında fikri alınarak karar verilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

          MADDE 27  : Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi Başkan ve üyelerinin imzaları ile Başkanlığımıza 

verilen dilekçeden, Bozcaada Limanı içerisinde balıkçıların kullanmış olduğu küçük limanı kiralamak 

istedikleri anlaşılmıştır. 

                              Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahalllesi, Yalı Caddesinde yer alan 

çekek yeri (kırmızı fenere kadar olan kıyı bölgesinin) Bozcaada Su Ürünleri Kooperatifi tarafından  kiralama  

talebinin ,meclis üyesi Recep YALÇIN tarafından araştırıldıktan sonra Nisan Ayı Meclisinde 

değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                  



 

 

 

 

 

 

 
  


