
 

 

T.C. 

BOZCAADA BELEDİYESİ 

05.03.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI 

 

ENCÜMEN ÜYELERİ 

 

BELEDİYE BAŞKANI     :Dr. Hakan Can YILMAZ 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ :Hakkı TURGAL 

MALİ HİZ.MÜDÜRÜ      :Muharrem KANAR 

ÜYELER                           :Recep YALÇIN, Yahya GÖZTEPE 

 

KARAR 

 

 

    Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığı’nda 05.03.2015 günü saat:14.00 da toplanan 

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

 

K  A R A  R  12  : 13.02.2015 tarihli 2015 / 07 sayılı Encümen Kararı ile, mülkiyeti ve kullanımı Belediye 

Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi, Çınarçarşı Caddesinde bulunan  tapunun 520 ada 3 parsel 

no.sunda kayıtlı alan üzerine kurulacak olan 38 m2 alana sahip ATM platformunun 10 yıllık kiralama 

ihalesinin ,05.03.2015 Perşembe günü saat:14.00 da yıllık 18000,00 TL. muhammen bedel üzerinden 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince; Açık Arttırma Usulü ile 13.02.2015 tarihli Encümen 

toplantısında tanzim edilen 43 maddelik şartlar doğrultusunda işyeri (ATM alanı olarak kullanılmak üzere 

10 yıllığına kiralama ihalesinin  yapılması imza alına alınmıştır. 

                                 İhale dosyasında yapılan incelemede ;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 

18.maddeleri gereği bahse konu taşınmazın ihalesine ilişkin ilanların 16.02.2015 tarih ve 319 sayılı yazı 

ekinde çevre il ve ilçelere  gönderildiği, kendi ilçemiz sınırları içerisinde ilan ettirildiği ;ancak ihale günü ve 

saatinde ,ATM Platformu ve kurulması ihalesine ihale geçici teminatı yatırarak belge sunan ve ihale 

dosyasını alan ATM YÖNETİM MERKEZİ Gayrimenkul Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi adı altında 

sadece (1 ) tüzel katılımcı olduğu  ve şirket adına vekalet ile ihaleye katılan Ekrem AYHAN’ın katıldığı 1 

nolu tutanağın incelenmesinden anlaşılmış olup, İhale komisyonunca yaz sezonunun yaklaşması ve 

yapılacak olan işin aciliyet arz etmesi ve mevcut ATM’lerin bulunduğu alanda düzenleme çalışmalarının bir 

an önce yapılabilmesi ve belirlenen yıllık ihale muhammen bedelinin bir önceki yılda tahakkuk eden ATM 

kira bedellerinin çok üstünde olması dikkate alınarak ihaleye giren tek firmaya ihalenin yapılmasında bir 

sakınca olmadığı görüş ve kanaatine varılarak ATM Yönetim Merkezi Gayrimenkul Turizm Dış Ticaret 

Limited Şirketi Yetkilisi Ekrem AYHAN’a yıllık 18.500,00 TL. bedel üzerinden ihalesine , 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 31.maddesi gereğince; İhalenin İta Amirince onayından sonra kesinlik kazanmasına 

oy birliği ile karar verildi. 

 

K A R A R   13 :  10.02.2015 tarih 2015/05 sayılı Encümen Kararı ile ,mülkiyeti ve kullanımı Belediye 

Başkanlığımıza ait Alaybey Mahalllesi, Küçük Cami Sokak  yeni Gümüş Otel altında bulunan 2 kapı no.lu 

işyeri-dükkan vasıflı taşınmazın 05.03.2015 Perşembe günü saat:15.00 da aylık 476,00 TL.muhammen bedel 

üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 10.02.2015 

tarihli toplantısında tanzim edilen 22 genel 20 özel maddelik şartlar doğrultusunda işyeri olarak kiralanmak 

üzere 3 yıllığına ihalesinin yapılması imza altına alınmıştır. 

                               İhale dosyasında yapılan incelemede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17 ve 

18.maddeleri gereği bahse konu taşınmazın ihalesine ilişkin ilanların 11.02.2015 tarih ve 299 sayılı yazı 

ekinde çevre il ve ilçelere gönderildiği ,kendi ilçemiz sınırları içerisinde ilan ettirildiği ve ilan tutanaklarının 

dosyasında mevcut olduğu ihaleye katılabilmek için iştirakçilerden istenilen belgelerin katılımcılar 

tarafından ihaleden önce dosyasına teslim ettikleri ve yapılacak olan 9 sıra 2 kapı no.lu dükkan vasıflı 

taşınmazın ihalesine 1 no.lu tutanakta belirtildiği üzere 3 kişinin katılımcı olduğu ve kişilerin ihaleden önce 

ihale geçici teminatlarını Başkanlığımıza yatırdıkları ve bir kez daha komisyon huzurunda kontrol edildikten 

sonra komisyonumuzca ihalenin yapılmasında bir sakınca olmadığı kanaatine varılarak teminat yatırma 



sırasına göre 476,00 TL.muhammen bedeli üzerinden açık arttırma usulü ile ihaleye başlandı.İştirakçilerden 

Steel Marine Tur. Ve Yat.Ltd.Şti adına Şenol DAĞLAR 640,00 TL.de ,Metin DOĞAN 660,00 TL.’de 

çekildiler.İmzaları alınarak, en son ve en çok arttıran 3 no.lu iştirakçi  Lisa LAY Vekili Ufuk DİK ‘e ,2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Alaybey Mahalllesi, Küçük Cami Sokak  yeni Gümüş 

Otel altında bulunan 2 kapı no.lu işyeri-dükkan vasıflı taşınmazın  aylık 670,00 TL.muhammen bedeli 

üzerinden kiralama ihalesinin yapılmasına. İhalenin 2886 Sayılı Kanunun 31.maddesi gereğince İta 

Amirinin onayından sonra kesinlik kazanmasına oy birliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

 


