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KARAR 

 
         Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ  Başkanlığında 04.05.2016 günü saat:16.00 da toplanan 

Belediye Encümenine tüm üyelerin  katılımı  ile  gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE 21:15.04.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.15.04.2016 tarihli Ümit TURAN 

imzalı dilekçe. 

                      İlgi müzekkere ile, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mektep altı sokakta Otel işletmeciliği 

yapan Ümit TURAN isimli şahıs tarafından başkanlığımıza verilen ve gelir şefliğimize havale edilen 

15.04.2016 tarihli dilekçenin incelenmesinden şahsın otelin ön tarafında bulunan  

kullanımı Bozcaada Belediye Başkanlığı’na ait tapunun 253 ada 1 parsel no.da kayıtlı 387 m2 

yüzölçümüne sahip imar planında park ve yol olarak görünen alanın , 2016 yaz sezonunda otelin 

otoparkı olarak kullanmak üzere tarafına bedeli karşılığı kiralamak istediği belirtilmiştir. Konunun 

encümen gündemine alınarak, gerekli kararın verilmesi istenmektedir. 

                                Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Mahallesi, Mektep Altı Sokakta 

Otel (Ege Otel) işletmeciliği yapan Ümit TURAN isimli şahsın Ege Otelin önünde bulunan alanın 

2016 yaz sezonunda otel otoparkı olarak işletme talebi uygun görülmüş olup, bahse konu  387 m2’lik 

alanın 2016 yaz sezonu için  3500,00 TL. işgaliye bedeli karşılığında Ümit TURAN’a tahsisine  oy 

birliği ile  karar verildi. 

 

MADDE 22: 25.04.2016 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere.20.04.2016 tarihli 

Murat DEMİRYAY imzalı dilekçe. 

                      İlgi müzekkerede, ilgi dilekçe ile, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 202 ada 13 ve 14 

parsellerin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında  (s-2), (h;6,50m) kentsel sit alanında ve 

3.derece arkeolojik sitte yer aldığı, bahse konu parsellerin tevhiden ifraz işleminin yapılmak istendiği 

belirtilerek,202 ada 1 no.lu parseldeki binanın 13 no.lu parsele 6 m2 tecavüzü olduğundan imar 

durumu düzenlenemediği açıklanmıştır. Yine ilgi müzekkere ile,3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 

16.maddelerince tevhiden ifraz talebinin değerlendirilmesi istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Bozcaada Belediyesi Fen ve İmar 

Servisinin 25.04.2016 tarihli Encümene havale edilen müzekkerede; Bozcaada ilçesi Cumhuriyet 

Mahallesi, Şafak Sokakta bulunan ve mülkiyetleri Ahmet SARIOĞLU’na ait 202 ada 13 ve 14 parsel 

no.lu taşınmazların tevhit ve ifraz talebinin bulunduğu anlaşılmıştır. 

1) Talebe konu 202 ada 13 ve 14 no.lu  taşınmazların 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar  

Planında S-2 tanımlı konut alanında yer aldıkları ,yapı adasında %50’den fazla bir yapılaşmanın 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

2) 202 ada 1 parsel no.lu taşınmaz üzerindeki binanın tevhit ve ifraza konu 202 ada 13 parsel  

no.lu taşınmaza 6,06 m2 bina tecavüzlü olduğu, bu husus tapunun şerh ve beyanlar hanesinde 

mevcuttur. 

3) Bozcaada Koruma Amaçlı İmar Plan notlarında Cumhuriyet Mahallesi için belirlenen ifraz  

koşullarında ifraz sonrası oluşacak parsel büyüklüğünün minimum 100m2 olarak belirlenmiş ise de bu 

parselde ‘ özel durum’ mevcudiyeti hasıl olduğundan bu kriterin uygulama olanağı bulunmamaktadır. 

        Bozcaada Koruma Amaçlı İmar Planı notlarındaki ifraz sonrası oluşacak parsel büyüklüğü 

tanımlaması yeni yapılacak imar uygulamalarında ifraz işlemlerinde göz önünde bulundurulmasını 

amaçlamıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Tevhid ve ifraza konu 202 ada 13 parsel no.lu taşınmazın bina tecavüzlü olması nedeniyle  

mevcut haliyle imar durumu alması hukuken mümkün olmadığından ‘ özel durum’ gözetilerek 202 ada 

13 ve 14 parsellerin tevhid ve ifrazı  3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddeleri uyarınca uygun 

görülmüştür. 

 

MADDE 23: Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 

                       İlgi müzekkere ile, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları içerisinde 

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

mukaveleleri sona eren bina vasıflı taşınmazlar ile ilgili 21.01.2016 tarihli müzekkerenin Belediye 

Encümeninin 05.02.2016 tarihli oturumunda gündeme alınması sonucunda alınan karar gereğince; 

Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Çarşı Caddesinde bulunan Emine ERSÖZ isimli şahsın kirası altındaki 

işyeri vasıflı taşınmazın Başkanlığımıza taksitlendirme hariç 12.150,00 TL.borcu bulunduğu, borcun 

15 gün içinde yatırılması şartı ile kira mukavelesinin akıbetinin bir dahaki encümende 

değerlendirilmesine karar verildiği belirtilmiş, 22.04.2016 tarihi itibari ile Belediye olan tüm 

borçlarının ödendiği tespit edilen kiracının kira artışı ve kira sözleşmesinin encümende 

değerlendirilmesi istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait  

Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Çarşı Caddesinde bulunan Emine ERSÖZ isimli şahsın kirası altındaki  

31.12.2015 tarihi itibari ile 1 yıllık kira mukavelesi sona eren işyeri vasıflı taşınmazın kira artışının % 

10,11 yeniden değerleme oranında yapılmasına, kira artışını kabul eden kiracının kira sözleşmesinin 1 

yıl daha uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 24 : 19.04.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 

                        İlgi müzekkere ile, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları içerisinde 

bulunan ve çeşitli şirket ile şahısların kirası altında bulunan ve 2016 Mayıs Ayı itibari ile 1 yıllık ve 3 

yıllık kira mukaveleleri sona erecek olan  taşınmazlar ile ilgili mukavele başlangıç-bitiş süreleri ve 

2016 Mali Yılı Nisan Ayı itibari ile mali durumlarını gösteren tablo müzekkere ekine konularak, kira 

mukaveleleri sona erecek taşınmazların akıbetinin encümende belirlenmesi istenmektedir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşmede; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz 

sınırları içerisinde bulunan ve çeşitli şirket ile şahısların kirası altında bulunan ve 2016 Mayıs Ayı 

itibari ile 1 yıllık ve 3 yıllık kira mukaveleleri sona erecek olan  taşınmazlara ilişkin Gelir Şefliğinin 

müzekkere ekinde belirtildiği üzere; Başkanlığımıza 2016 Nisan Ayı itibari ile 6 aylık 12.471,00 

TL.kira borcu bulunan Güney Su Ürünleri Ltd.Şti, 2016 Yılı Nisan Ayı itibari ile taksitlendirmeden 

ödenmeyen 3 taksit miktarı olan 5100,00 TL.ile 10 aylık 8.200,00 TL toplam 13.300,00 TL.kira borcu 

bulunan Mehmet BORUZAN, 2016 Yılı Nisan Ayı itibari ile taksitlendirmeden ödenmeyen 4 taksit 

miktarı olan 13.200,00 TL. ile 10 aylık 10.100,00 TL. toplam 23.300,00 TL.kira borcu bulunan Meral 

BORUZAN,2016  Yılı Nisan Ayı itibari ile Başkanlığımıza toplam 21.000,00 TL.borcu bulunan ve 

2015 yılında taşınmazın tahliyesi ile ilgili hukuk birimine sevki yapılan  Güner DİNÇER ve 2016 Yılı 

Nisan Ayı itibariyle toplam 14.500,00 TL.kira borcu bulunan ,ayrıca 2015 yılında taşınmazın tahliyesi 

ile ilgili hukuk birimine sevk edilen Rahmi YAĞMUR’un borçlarını ödedikten sonra kira 

mukavelelerinin uzatılıp uzatılmayacağının encümende değerlendirilmesine, borcu bulunmayan 

kiracılarımız İsmail Gümüş ( yeni gümüş otel) ve Yunus ULAŞ’ın kira artışlarının %5,58 Yeniden 

Değerleme oranında yapılarak, kira artışını kabul eden kiracılarımızın kira mukavelelerinin 1 yıl daha 

uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 25 : 14.04.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 

                        İlgi müzekkere ile, Belediye Encümeninin 08.04.2016 tarihli oturumunda alınan 

mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Cumhuriyet Mahallesi, Alsancak Sokakta bulunan tapunun 223 

ada 1 parsel no.sunda kayıtlı bina kompleksi kapsamında bulunan yaklaşık 30 m2 yüzölçümüne sahip 

18 kapı no.lu işyeri vasıflı taşınmazın aylık ihale muhammen bedelinin belirlenmesine esas olmak 

üzere muhammen bedel tutanağının hazırlandığı belirtilerek,müzekkere ekinde sunulmuş, bahse konu 

yerle ile ilgili olarak gerekli kararın alınması istenmektedir. 

                        

 

 

 

 

 

 



 

  Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Cumhuriyet 

Mahallesi, Alsancak Sokakta bulunan tapunun 223 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı bina kompleksi 

kapsamında bulunan yaklaşık 30 m2 yüzölçümüne sahip 18 kapı no.lu işyeri vasıflı taşınmaza ait 

muhammen bedel tutanağı incelenerek, kasap dükkanı olarak 865,00 TL.muhammen bedel üzerinden 3 

yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasına, dükkan ihalesinin hazırlanan şartname 

doğrultusunda 26.05.2016 Perşembe günü saat:15.00 da Belediye Meclis Salonunda Belediye 

Encümen huzurunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 
 

MADDE 26 : 19.04.2016 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ  imzalı müzekkere. 

                      İlgi müzekkere ile, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği’nin 18.04.2016 tarih 441 sayılı 

yazılarında Alaybey Mahallesi, Yalı Caddesi no:4 ‘de bulunan Boruzan Restoran isimli işletmenin 

canlı müzik belgesi olmadan canlı müzik yaptığının tespit edilmesi ve yazı ekinde yer alan tutanakda 

155 ihbar hattına gelen şikayet üzerine yapılan denetimde yüksek sesli müzik yapıldığının tespit 

edildiği, işletmenin uyarıldığı ve müzik yayınına son verildiğinin görüldüğü belirtilerek, konunun 

encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 

                     Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçe Emniyet Amirliği’nin yazıları ekinde 

yer alan tutanağın incelenmesi sonucunda, eyleme konu olan fiilin ( yüksek sesli müzik yayını) 

emniyetin uyarısı ile ortadan kalkması ve Ezine Sulh Ceza Hakimliği’nin 15.03.2016 tarihli 2015/202 

D.İş emsal kararı gözönünde bulundurularak bir defaya mahsus olmak üzere işletmenin  uyarılmasına 

işletmeye canlı müzik belgesi alması için gerekli tebliğin yapılmasına ve Emniyet Amirliği’ne gerekli 

bilginin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 27 : 19.04.2016 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ  imzalı müzekkere. 

                        İlgi müzekkere ile, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği’nin 18.04.2016 tarih 442 sayılı 

yazılarında Alaybey Mahallesi, Yalı Caddesi no:15 ‘de bulunan Paşa (Kuzine) Restoran isimli 

işletmenin canlı müzik belgesi olmadan canlı müzik yaptığının tespit edildiği ve yazı ekinde yer alan 

tutanakda 155 ihbar hattına gelen şikayet üzerine yapılan denetimde yüksek sesli müzik yapıldığının 

tespit edildiği, işletmenin uyarıldığı ve müzik yayınına son verildiğinin görüldüğü belirtilerek, 

konunun encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 

                     Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçe Emniyet Amirliği’nin yazıları ekinde 

yer alan tutanağın incelenmesi sonucunda, eyleme konu olan fiilin ( yüksek sesli müzik yayını) 

emniyetin uyarısı ile ortadan kalkması ,Ezine Sulh Ceza Hakimliği’nin 15.03.2016 tarihli 2015/202 

D.İş emsal kararı gözönünde bulundurularak bir defaya mahsus olmak üzere işletmenin  uyarılmasına 

işletmeye canlı müzik belgesi alması için gerekli tebliğin yapılmasına ve Emniyet Amirliği’ne gerekli 

bilginin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


