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KARAR 

     Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığı’nda 05.02.2016 günü saat:15.00 da toplanan 

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

bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

MADDE 01:18.01.2016 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere. LİHKAB’ın 

14.01.2016 gün ve 02 sayılı yazıları. 

                        İlgi müzekkerede, LİHKAB’ın dilekçeleri ile ilçemiz Alaybey  Mahallesi, 388 ada 15-

23-28 no.lu  parsellerin birleştirilmek istendiği ve söz konusu parsellerin 1/1000000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanlar ayrıldığı ve 3.derece doğal sitte bulunduğu 

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

alınması istenmektedir. 

                           Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; 1/1000000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanlar ayrılan ve 3.derece doğal sitte bulunan Alaybey 

Mahallesi, 388 ada 15-23 ve 28 no.lu parsellerin birleştirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

MADDE 02: 21.01.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 

İlgi müzekkere ile, Belediye Encümeninin 31.12.2015 tarih ve 2015/133 sayılı oturumunda Mülkiyeti 

Belediye Başkanlığı’mıza ait çeşitli şirket ve şahısların kirası altındaki ve 31.12.2015 tarihi itibari ile 1 

yıllık kira mukaveleleri sona eren taşınmazların aylık kira artışının belirlenmesi ve mukavelelerinin 

uzatılmasına ilişkin karar gereğince; başkanlığımıza borcu olan kiracılarımızın 15 gün içinde borçlarını 

ödemesi kaydı ile konunun Belediye Encümen gündemine tekrar alınmasına karar verildiği 

belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile, alınan bahse konu karar gereğince; kiracılara Gelir Şefliği’nce 

06.01.2016 tarihinde konuya ilişkin yazıların imzalarına tebliğ edilmesine rağmen borçlarını ödemeyen 

şirket ve şahıslara ilişkin liste belirtilerek, konunun encümen gündeminde değerlendirilmesi 

istenmiştir.            

Kiracının Adı Süresi Bitim Tarihi Aylık Kira Bedeli Açıklamalar 

Emine ERSÖZ 1 yıl/ 31.12.2015 440,00 TL. 31.12.2015 tarihi itibari 

ile 20500,00 TL.borcuna 

karşılık tebliğ tarihinden 

sonra 10.000,00 TL. 

ödenmiş olup, 

31.12.2015  tarihi itibari 

ile 12.150,00 TL.borcu 

bulunmaktadır. 

İrfan SERİM 1 yıl/31.12.2015 461,00 TL. Taksitlendirmeden 

vadesi geçen borcu 

bulunmamakta 

olup,31.12.2015 tarihi 

itibari ile 2915,00 

TL.borcu bulunmaktadır. 

Taslaklar Turizm. 

Ltd.Şti Ali TASLAK 

1 yıl/31.12.2015 Yıllık kira 19.207,00 

TL. 

31.12.2015 tarihi itibari 

ile 19800,00 TL.olan 

kira borcundan 9.700,00 

TL.ödenmiş olup, 

müzekkere tarihi itibari 



ile 10.200,00 TL.2015 

yılı borcu 

bulunmaktadır. 

 

      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlgi müzekkere çerçevesinde Mülkiyeti Belediye 

Başkanlığı’mıza ait çeşitli şirket ve şahısların kirası altındaki ve 31.12.2015 tarihi itibari ile 1 yıllık 

kira mukaveleleri sona eren tabloda belirtilen taşınmazlardan borcu bulunan Emine ERSÖZ ve İrfan 

SERİM’e borçlarının ödemeleri hususunda son kez yazı yazılmasına, kira borçlarının ödenmesinden 

sonra konunun encümende değerlendirilmesine, kira borcunu yazılı uyarılara rağmen ödememesi 

sebebiyle Taslaklar Turizm Ltd.Şti Ali TASLAK’a ait  borcun tahsilatı için   Belediye Avukatına 

iletilmesine oy birliği ile karar verildi.   

MADDE 03: 13.01.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.Bozcaada Kaymakamlığı 

Mal Müdürlüğü’nün 05.01.2016 tarihli yazıları. 

            İlgi müzekkere ile, Bozcaada Mal Müdürlüğü’nün 05.01.2016 tarihli yazılarının 

incelenmesinden Alaybey ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan arsa vasıflı taşınmazların kiralama 

işlemlerinde kıymet taktirine esas olmak üzere metrekare bedelleri ile şehir merkezi dışında bulunan 1 

(bir) dönüm kıraç,taban ve zeytinlik vasıflı taşınmazların yıllık ecrimisil bedellerinin bildirilmesinin 

istendiği, bahse konu hususa ilişkin Belediye Encümenince 21.01.2015 tarihinde alınan 01 sayılı 

encümen kararında belirlenen rayiç bedellere ilişkin liste çıkartılarak, arsa ve arazi vasıflı 

taşınmazlardan 2016 yılında alınabilecek olan metrekare ve 1 (bir) dönüm kiralama bedellerinin 

belirlenmesi istenmektedir.    

Kıraç Arazi 

1 Dönüm 

Taban Arazi 

1 Dönüm 

Zeytinlik 

1 Dönüm 

Alaybey Mah 

Arsa (m2) 

Cumhuriyet Mah. 

Arsa (m2) 

40,00 TL. 55.00 TL. 65,00 TL. 12,50TL. 16,00 TL. 

 

                         Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey ve Cumhuriyet Mahallelerinde 

bulunan arsa vasıflı taşınmazların kiralama işlemlerinde kıymet taktirine esas olmak üzere; arsa ve 

arazi vasıflı taşınmazlardan 2016 yılında alınacak olan metrekare ve 1 (bir) dönüm kiralama 

bedellerinin  ;Kıraç Arazi 1 dönüm için 44,00 TL., Taban Arazi 1 Dönüm için  61,00 TL.,Zeytinlik 1 

Dönüm için 72,00 TL. Alaybey Mahallesi arsa (m2) için  15,00 TL., Cumhuriyet Mahallesi arsa (m2) 

için 18,50 TL. olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

MADDE 04: 05.01.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 

İlgi müzekkere ile, mülkiyeti Belediye Başkanlığı’mıza ait şirket ve şahısların kirası altında bulunan 

taşınmazlardan kira mukaveleleri sona erecek olan taşınmazlara ilişkin liste sunularak, kira 

mukaveleleri sona eren taşınmazların akıbetinin encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 

Adı Soyadı Adresi-Niteliği Muk.Baş.Tarihi Muk.Bitim Tar. 2015 Yılı Aylık Kira Toplam Borç 

Çiçek Unlu Mam. Alay.Mah.Cumh.Mey. 13.10.2006 01.02.2016 873,00 TL. Kira borcu yoktur 

Rafet Önal Alay Mah.Cumh.Mey. 14.02.2006 01.02.2016 2376,00TL. Taksitlendirme borcu 

bulunmamakta olup 
2015 yılından 4 aylık 

7700,00 TL.kira 

borcu 
bulunmamaktadır. 

İlhan KÜÇÜK Alay Mah. Küçük 

Cami Sok. 

29.01.1999 01.02.2016 379,00 TL. Taksitlendirmesi iptal 

edilmiştir.Ayrıca 

25100 TL.kira borcu 
bulunmaktadır. 

Metin DOĞAN Alay Mah. Yalı Cad. 01.02.2012 01.02.2016 437,00 TL. Kira borcu yoktur 

İbrahim YAVUZ Alay. Mah.Cum.Mey 01.03.2003 28.02.2016 1200,00 TL. Kira borcu yoktur 

YayımTurizm 

Ltd.Şti 

Alay.Mah.Cumh.Mey. 01.03.2003 28.02.2016 1200,00 TL. Kira borcu yoktur 

Polente 

Tur.Tic.Ltd.Şti 

Alay.Mah.Cumh.Mey. 01.03.2003 28.02.2016 1200,00 TL. Kira borcu yoktur. 

A.Özkan EROL Alay.Mah.Cumh.Mey. 01.01.2010 01.03.2016 437,00 TL. Kira borcu yoktur 

Hasan YUNATÇI Alay.Mah.Kurtuluş 
Cad. 

01.01.2010 01.03.2016 856,00 TL. Taksitlendirme 
borçları hiç 

ödenmemiş olup, 



ayrıca 2015 yılından 

8 aylık 7230,00 TL. 
kira borcu 

bulunmaktadır. 

Arzu İNCE Alay.Mah.Kurt.Cad. 20.02.1998 01.03.2016 437,00 TL. Kira borcu yoktur 

Bir-Tur Turizm 

Ltd.Şti 

Alay.Mah. İğdelik 
Mevkii 

01.02.1981 01.02.2016 7994,00 TL. Kira borcu yoktur 

Topçular Zeytinyağı 

Ltd.Şti 

Alay.Mah.Kurt.Cad. 01.02.2013 01.02.2016 652,00 TL. Kira borcu yoktur 

Hamit ÇELİK Alay.Mah.Canol 

Deresi Mev ( Çöplük 

Alanı) 

15.01.2013 15.01.2016 3 yıllık 

mukavele süresi 

dolmuştur. 

4300,00 TL. 

(YILLIK) 

Kira borcu yoktur 

 

MADDE 05: 06.01.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere 

İlgi müzekkere ile, Belediye Encümeninin 31.12.2015 tarih ve 133 sayılı oturumunda 31.12.2015 tarihi 

itibari ile 1 yıllık kira mukaveleleri sona eren taşınmazların mukavelelerinin uzatılması ve tahakkuk 

edecek olan kiralar ile ilgili alınan kararın ( d) bendinde ilçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet alanı 

mevkiinde bulunan Taslaklar Turizm Ltd.Ştinin kirası altındaki Zübeyde Hanım Park Kahvesinin aylık 

kira bedelinin düşük olduğu ve emsal kira bedelleri konusunda yapılacak olan çalışma sonucunda 

konunun tekrar görüşülmesine karar verildiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkerede, yapılan 

araştırmalar sonucunda; 

- Bozcaada Kaymakamlığı ve Mal Müdürlüğü’nün mülkiyetinde bulunan ve çeşitli şahısların kirası 

altında bulunan taşınmazlardan konuya emsal teşkil edecek bir taşınmazın bulunmadığı, 

- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında 

bulunan tapunun 579 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı alan içerisinde Yayım Turizm Ltd.Ştinin  kirası 

altında bulunan yaklaşık 30 m2 kapalı ve 450 m2 açık alana sahip olan taşınmazın 2015 Mali 

Yılında tahakkuk eden kapalı alan aylık kira bedelinin 1200,00 TL. açık alan ecrimisil bedelinin 

26163,00 TL.olduğu ve 2015 yılında tahakkuk eden toplam kira ve ecrimisil bedelinin 40563,00 

TL.olduğu yapılan hesaplamalar sonucunda anlaşılmış olup aritmetik ortalaması alındığında aylık 

kira bedelinin 3380,25 TL.olarak ortaya çıktığı, 

- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında 

bulunan tapunun 579 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı alan içerisinde İbrahim YAVUZ isimli şahsın  

kirası altında bulunan yaklaşık 30 m2 kapalı ve 450 m2 açık alana sahip olan taşınmazın 2015 

Mali Yılında tahakkuk eden kapalı alan aylık kira bedelinin 1200,00 TL. açık alan ecrimisil 

bedelinin 26163,00 TL.olduğu ve 2015 yılında tahakkuk eden toplam kira ve ecrimisil bedelinin 

40563,00 TL.olduğu yapılan hesaplamalar sonucunda anlaşılmış olup aritmetik ortalaması 

alındığında aylık kira bedelinin 3380,25 TL.olarak ortaya çıktığı, 

- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında 

bulunan tapunun 579 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı alan içerisinde Nihat ŞENOĞLU isimli şahsın  

kirası altında bulunan yaklaşık 50 m2 kapalı ve 300 m2 açık alana sahip olan taşınmazın 2015 

Mali Yılında tahakkuk eden kapalı alan aylık kira bedelinin 461,00 TL. açık alan ecrimisil 

bedelinin 26163,00 TL.olduğu ve 2015 yılında tahakkuk eden toplam kira ve ecrimisil bedelinin 

31695,00 TL.olduğu yapılan hesaplamalar sonucunda anlaşılmış olup aritmetik ortalaması 

alındığında aylık kira bedelinin 2641,25 TL.olarak ortaya çıktığı, 

- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında 

bulunan tapunun 584 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı alan içerisinde Yunus ULAŞ isimli şahsın  

kirası altında bulunan yaklaşık 45 m2 kapalı ve 315 m2 açık alana sahip olan taşınmazın 2015 

Mali Yılında tahakkuk eden aylık kira bedelinin 2954,00 TL. olduğunun anlaşıldığı, Alaybey 

Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan tapunun 581 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı Taslaklar 

Turizm Ltd. Ştinin kirası altında bulunan taşınmazın 145 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 2486 

m2 alana sahip olduğu ve bahse konu alan içerisinde Bozcaada Çiçek Pastanesinin de aynı ada ve 

parsel kapsamında olduğu ve kira belirlenmesi yapılırken bu hususun dikkate alınması 

gerektiğinin ortaya çıktığı belirtilerek, bahse konu taşınmazın 2016 aylık kira bedelinin 

belirlenmesi istenmektedir. 

     Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Konu ile ilgili  yapılan araştırmalar incelenerek, 

Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan tapunun 581 ada 1 parsel no.sunda kayıtlı 

Taslaklar Turizm Ltd. Ştinin kirası altındaki Zübeyde Hanım Park Kahvesi’nin 5 kat daha büyük 

olan açık ve kapalı alanlarının açıklanan emsal kiralar gözönüne alınarak aylık 3.000 TL.olarak 

belirlenmesine, Kiracının yapılan artışı kabul etmesi halinde kira mukavelesinin 1 yıl daha 

uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 



 

     

       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Belediye Başkanlığı’mıza ait şirket ve 

şahısların kirası altında bulunan taşınmazlardan kira mukaveleleri sona erecek olan taşınmazlardan kira 

borcu bulunmayanlara % 5,58 yeniden değerleme oranında  kira artışı uygulanarak artışı kabul eden 

kiracıların kira mukavelelerinin 1 yıl daha uzatılmasına ,  kira borcu bulunan kiracılarımıza 15 gün 

içinde borçlarının ödenmesine dair tebliğ yapılarak, borçlar ödendikten sonra konunun encümende 

değerlendirilmesine ,Belediyemiz tarafından katı atık, geri dönüşüm ve çöp toplama çalışmalarının  

devam etmesi sebebi ile çalışmalar sonuçlanana kadar Hamit ÇELİK’in kirası altındaki çöplük alanının 

kira mukavelesinin yenilenme konusunun ,çalışmalar sonucunda encümen gündemine alınmasına oy 

birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


