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MADDE 39: 28.04.216 tarih 2016/837 sayılı Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere ile,
ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 188 ada 41-42-44 ve 182 parsellerin kentsel sit alanı içerisinde
3.derece arkeolojik sitte bulunduğu , 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına göre yola terklerinin
mevcut olduğu (s-2), ( h:6,50m); ancak, 188 ada 42-44 ve 182 parsellerin üzerinde binaların mevcut
olduğu, 188 ada 41 parselin ise boş arsa vasfında olduğu belirtilerek, söz konusu parsellerin yola terk
işlemini kaldıran kadastro mülkiyet sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı
tadilatının meclisçe değerlendirilmesi istenmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmede ; Kentsel sit alanı içinde ,3.derece arkeolojik sitte yer
alan boş arsa vasfındaki Cumhuriyet Mahallesi,188 ada 41 parselin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar
planı tadilatının Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine, hazırlanacak komisyon raporu sonrası
konunun haziran ayı meclisinde değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 40:Belediyemiz 2015 Mali Yılı kesin hesaplarının görüşülmesine başlandı. Yazı İşleri
memuru Berna YURDUSEV tarafından idare ve kesin hesap cetvelleri belediyemiz meclis üyelerine
madde madde okundu.
2015 MALİ YILI KESİN HESAP RAPORU
1 – BANKA VAZİYETİ: 2015 mali yılı içinde bütçe ve emanet hesaplarında 2014 mali
yılından devren nakit olarak gelen 3.785.111,34 TL’nin ilavesi ile bankada 10.277.035,06 TL olduğu
bunlardan bütçe ve emanet hesaplarına 5.124.799,45 TL nin harcanmış olduğu geriye kalan
5.152.235,61 TL’nin nakit olarak 2016 mali yılına devrettiği 31.12.2015 tarihli banka ekstresinde ve
mizan cetvelinde görülmüştür.
2 – GELİR DURUMU : 2015 mali yılı gelir bütçesi 8.250 .000,00 TL olarak tahmin edilmiş
olup ilişik kesin hesap cetvellerinde görüldüğü üzere haliye ve sabıka tahakkuku 6.936.631,05 TL
olduğu , yılı içinde haliye ve sabıka tahsilattan 5.775.178,51 TL’nin tahsil edilmiş olduğu, yılı
içerisinde tahsilattan 1.026,28 TL.’nin tahsil edilmek üzere 2016 mali yılına devredildiği görülmüştür.
3 – GİDER DURUMU : 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin 8.250. 000,00 TL olduğu ve yılı
içerisinde;







Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Dev. Pri. Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri

1.731.360,98
261.741,43
2.360.712,88

TL
TL
TL

116.072,29
30.539,20

TL
TL

Gider Toplamı : 4.500.426,78 TL olarak gerçekleşmiş
olduğu görülmüştür.

4 – KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN İPTALİ : 2015 mali yılı gider bütçesi 8.250
.000,00 TL olduğu ve yılı içerisinde 4.500.426,78 TL’sinin harcanılmış olduğu, harcanılmayan
3.749.573,22 TL ödeneğin iptal edilmesine.

2015 mali yılı idare ve kesin hesap cetvellerinin incelenmesi neticesinde, yukarıda gösterilen
2015 Mali Yılı kesin hesap cetvellerinin ( banka, gelir, gider ve harcanılmayan ödeneklerin imhası )
yukarıda gösterilmiş olup, meclisimize sunulan 2015 Mali Yılı idare ve kesin hesap cetvellerinin oy
birliği ile kabulüne karar verildi.
29.04.2016 tarih 2016/846 sayılı toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş
olup, Kent Konseyi taleplerinin gündem dışı olarak gündemin 41.maddesine alınmasına oy birliği ile
karar verildi.
MADDE 41:Bozcaada Kent Konseyi’nin 27.04.2016 tarihli toplantısında alınan ve meclisden talep
edilen kararlar madde madde okundu. Meclise sunuldu.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
-Bozcaada Gazi Anadolu Lisesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisinin ortak hazırladıkları 19 Mayıs
projesinde geçen ( Katranboyu Koyu temizliği ve gençlere sucuk+ ekmek+ ayran ikramı ) bütçenin
(sucuk:250 TL., ekmek:50 TL., ayran:50 TL.) kabulüne, projeye ek olarak Poyraz Liman Koyununda
temizliğinin dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
-Bozcaada Kent Konseyi Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubunun yeni hayvan barınağı yeri ile
ilgili olarak bilgi talebine , Melis toplantısına katılan Çalışma Grubu üyelerine ve Kent Konseyi
Başkanı E.Öznur EVERGEN’e belirlenen birkaç yer olduğu yerler için imar planlarının beklendiği
açıklanarak, mevcut barınakta istenirse iyileştirme yapılabileceği bildirildi.
29.04.2016 tarih 2016/846 sayılı toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş
olup, Nisan Ayı meclisinde Belediyeye hibe edilen şirketin ayni sermaye artırımı gündem dışı olarak
gündemin 42.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 42:Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın önerisi ile, Nisan Ayı Meclisinde
Belediyeye hibesi kabul edilen 19.04.2016 tarihinde Türk Ticaret Kanununa uygun olarak tescil edilen
%100’ü belediyeye ait Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ayni sermaye
artırımı konusu meclise sunuldu.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait, 278
ada 1 parseldeki taşınmazın 3 yıllık üst kullanım hakkının ayni sermaye artışı olarak Bozcaada Kent
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devri ve bununla ilgili iş-işlemleri yürütmesi için
Belediye Başkan Vekili Recep YALÇIN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

