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KARAR 
 

        Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 05.10.2015 Pazartesi günü saat:15.00 da 

toplanan Belediye Encümenine Yahya GÖZTEPE katılmadı. Diğer tüm üyelerin katılımı ile gündemde bulunan 

konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE  106 : 05.10.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere.1211 sayılı dilekçe. 

                           İlgi müzekkerede, ilgi dilekçeden  ilçemiz Alaybey Mahallesi, Kumkuyu Mevkii 384 ada 3 

parselin ifrazının istendiğinin anlaşıldığı belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile,384 ada 3 parselin 1/1000 ölçekli 

imar planında konut geliştirme alanında ve 3.derece doğal sit alanında bulunduğu belirtilerek,3194 Sayılı İmar 

Kanununun 15. Ve 16. Maddeleri gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                      Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Dosyasında yapılan inceleme ile, 1/1000 ölçekli 

imar planında konut geliştirme alanında ve 3.derece doğal sit alanında bulunan Alaybey Mahallesi, Kumkuyu 

Mevkii 384 ada 3 parselin yola terk işleminin yapılarak ,  ifrazının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 107 :05.10.2015 tarihli Mimar Cansen ÇAKAR imzalı müzekkere. Bozcaada Gazi Lisesi 

Müdürlüğü’nün 139 sayılı yazıları. 

                           İlgi müzekkereden; Bozcaada Gazi Lisesi Müdürlüğü’nün yazılarından ,maddi olanakların 

kısıtlı olması sebebi ile okul binasının iç-dış boyalarının Belediye Başkanlığımız tarafından yapılmasını talep 

ettiklerinin anlaşıldığı belirtilerek, konunun encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Bozcaada Gazi Lisesi Müdürlüğü tarafından okul 

binasının iç ve dış boyalarının yapılmasının talep edildiği anlaşılmış olup, boya-badana için gerekli boyanın 

Belediyemiz tarafından teminine ,  işçilik masraflarının Gazi Lisesi tarafından  karşılanmasına oy birliği ile 

karar verildi. 

 

MADDE 108: 01.10.2015 tarihli İlçe Müftülüğü ’nün yazıları. 

                         İlgi yazı ile ,Müftülüğe bağlı Köprülü Mehmet Paşa Cami için güvenlik kamerası takılması 

gerektiği ve ödeneklerinin bulunmaması sebebi ile ,Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanmasının talep 

edildiği anlaşılmıştır. 

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçe Müftülüğü’ne bağlı Köprülü Mehmet Paşa 

Camii’nde  ihtiyaç duyulan Güvelik Kamerasının temini için gerekli yardımın yapılmasına oy birliği ile karar 

verildi. 

 

MADDE 109: 05.10.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.1038 sayılı Halil 

BÜYÜKBÜBEROĞLU imzalı dilekçe. 

                              İlgi müzekkere ile, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Mevkiinde bulunan tapunun 259 

ada 2 parsel no.sunda kayıtlı bina vasıflı taşınmaz sahibi Halil BÜYÜKBÜBEROĞLU isimli şahıs tarafından 

başkanlığımıza verilen ve gelir şefliğimize havale edilen dilekçenin incelenmesinden ikameti altında bulunan 

binanın yanında bulunan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tapunun 259 ada 23 parsel no.sunda kayıtlı arsa 

vasıflı taşınmazın bedeli karşılığında tarafına kiraya verilmesinin istendiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkerede; 

Bahse konu parselin 36.11 m2 alana sahip olduğu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında 3.derece 

arkeolojik sit alanında kaldığı ve taşınmazın 259 ada 1-24 ve 22 parsellere komşu olduğu parsel genişliği 

yetmese bile 259 adanın tamamında % 50 yapılaşmanın oluşması halinde imar durumunun olduğunun 

görüldüğü belirtilerek, konunun encümende değerlendirilerek, bahse konu yerin dilekçe sahibi Halil 

BÜYÜKBÜBEROĞLU’nun kullanımına tahsis edilip edilemeyeceğinin edilecekse beyan  edilen arsadan 

tahakkuk edecek olan ecrimisil bedelinin belirlenmesi istenmektedir. 

                     Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Mevkiinde bulunan 

tapunun 259 ada 2 parsel no.sunda kayıtlı bina vasıflı taşınmaz sahibi Halil BÜYÜKBÜBEROĞLU isimli şahıs 

tarafından, yanında bulunan  mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait tapunun 259 ada 23 parsel no.sunda kayıtlı 

arsa vasıflı taşınmazın bedeli karşılığında kiralanmak istediği anlaşılmış olup, Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar 

Sokak ile Hakamiyeti Milliye Caddesi arasında kalan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bisiklet ve yaya 

yolu olarak ayrılan alan içerisinde kalan 259 ada 10-26-25-21- ve 22 parseller üzerinde Belediyemizce yol  

 

 



 

çalışması programlanmış ve mülkiyeti hazineye ait taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanununun 11.maddesi 

uyarınca terki talep edilmiştir. Bu sebeple; Belediyemizce bu uygulamanın sonuçlandırılmasından sonra 

kiralama talebinin değerlendirilmesine, ilgilinin kullanımının devam etmesi durumunda fuzuli şeğil olarak 

değerlendirilerek ecrimisil alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 110: 10.09.2015 tarihli Mimar Cansen ÇAKAR imzalı müzekkere. 
                         İlgi müzekkere ile, ilçemiz sınırları içerisinde  Cumhuriyet Mahallesi, 279 ada 125-118-119 

parseller üzerinde bulunan mülkiyeti Turgay DELEN’e ait taşınmazdaki izinsiz uygulamaların  3194 Sayılı İmar 

Kanununun 32.maddesi gereğince; yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlendiği, yerinde yapılan 

incelemede,112.20 m2’lik alanın tabanına demir bağlanmış ve yaklaşık 15 cm kalınlığında beton döküldüğü 

belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkerede; Resmi Gazetenin 28.04.2012 tarih 28277 sayılı tebliğinde belirtilen 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 1.sınıf A Grubu yapılardan olduğu ,279 ada 125-118-119 parsellerin 

3.derecedoğal sit alanında kaldığı belirtilerek,3194 Sayılı Kanunun  42.maddesinin 1.ve 2.fıkrasında belirtildiği 

üzere izinsiz yapı sahipleri tarafından idari para cezası olan 1.159,08 TL.nin Belediye Encümenince verilmesi 

istenmektedir. 

                   Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, 279 ada 125-118-119 parseller 

üzerinde bulunan mülkiyeti Turgay DELEN’e ait, Resmi Gazetenin 28.04.2012 tarih 28277 sayılı tebliğinde 

belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 1.sınıf A Grubu yapılardan olan ve  3.derece doğal sit alanında 

yer alan taşınmazda yukarıda belirtilen izinsiz uygulamalar sebebi ile, yapı sahibi Turgay DELEN’e, 3194 Sayılı 

Kanunun  42.maddesinin 1.ve 2.fıkrası gereğince; 1.159,08 TL.idari para cezası verilmesine, para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline, izinsiz uygulamaların kaldırılması için 30 gün süre verilmesine ,30 gün sonunda 

uygulamaların kaldırılmaması halinde belediyemiz tarafından kaldırılarak, yıkım masrafının ilgiliden tahsiline 

oy birliği ile karar verildi.  

 

MADDE 111: 28.09.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. 
                        İlgi müzekkere ile, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait çeşitli şahısların kirası altında bulunan 

ve aşağıda liste şeklinde belirtilen 10 yıllık mukavele süresi sonunda belediye encümeninin almış olduğu karar 

ile mukavelesi 1 yıllık süreler halinde uzatılan ve ihale tarihi itibari ile 3 yıllık kira mukaveleleri sona eren ve 

sona erecek olan taşınmazlara ilişkin tablo sunularak, gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 
         

Adı Soyadı ve 

Ünvanı 

Muk. Başl. 

Tarihi 

Muk. Bitiş  

Tarihi 

Aylık Kirası Açıklamalar 

İlhan KÜÇÜK 

Balıkhane 3 no.lu 

dükkan 

01.10.2014 01.10.2015 349.00 TL. 10 Yıllık mukavele süresini doldurmuş olup encümen 

kararı ile 1 yıl uzatılmaktadır.2015 yılından 9 aylık 

toplam 2955.00 TL.kira borcu bulunmaktadır. 

Mehmet 

SABANCI 

Balıkhane 1 no.lu 

dükkan 

01.10.2014 01.10.2015 349.00 TL. 10 Yıllık mukavele süresini doldurmuş olup encümen 

kararı ile 1 yıl uzatılmaktadır.2009 yılından itibaren 

28.245.00 TL. TL.kira borcu bulunmakta olup, kendi 

talebi üzerine başkanlığımızca alınan taksitlendirme 

kararına ilişkin herhangi bir işlem yapmamıştır. 

M.Vasıf ŞAPLI 

Alsancak Sokak 

Köşe Dükkan 

01.11.2014 01.11.2015 2025.00 TL. 10 Yıllık mukavele süresini doldurmuş olup encümen 

kararı ile 1 yıl uzatılmaktadır.2015 yılından 1aylık 

toplam 2510.00 TL.kira borcu bulunmaktadır. 

Erdoğan İNCE 

Çınarçarşı Güveç 

Restorant 

01.11.2014 01.11.2015 2219.00 TL. 10 Yıllık mukavele süresini doldurmuş olup encümen 

kararı ile 1 yıl uzatılmaktadır. Eski borçlara ilişkin 24 ay 

taksitlendirme yapmış olup 2015 yılı Ağustos ve Eylül 

ayında ödenmesi gereken 2 adet taksiti olan 1722.00 

TL.ile 2015 yılından 5 aylık toplam 11.710.00 TL.kira 

borcu bulunmaktadır. 

Ünal  

KORKMAZ 

Otel altı dükkan 

berber  

25.11.2012 25.11.2015 735.00 TL. 25.11.2012 tarihinde ihale yolu ile 3 yıllığına kiraya 

verilmiş olup 3 yıl boyunca yıllık kira artışı yeniden 

değerlendirme oranı üzerinden yapılmış olup,3 yıllık kira 

mukavelesi 25.11.2015 tarihinde sona erecektir. Kira 

borcu bulunmamaktadır. 

Balcı Un 

Mamülleri 

Atatürk Cad. 

Fırın Üstü 

30.11.2014 30.11.2015 574.00 TL. 10 Yıllık mukavele süresini doldurmuş olup encümen 

kararı ile 1 yıl uzatılmaktadır. Kira borcu 

bulunmamaktadır. 

 

     

 

        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait çeşitli şahısların 

kirası altında bulunan ve yukarıda listede belirtilen kiracılardan; borcu bulunan kiracıların borçlarını ödemeleri 

için 15 gün süre verilmesine, borçlarını ödedikten sonra konunun encümen gündemine alınmasına, Ünal  

KORKMAZ’a ait otel altı berber olarak kullanılan dükkanın kira mukavelesinin  sözleşmeden doğan 

hükümlülükleri yerine getirmesi sebebi ile , 2886 Sayılı Kanunun 51 (G) maddesi uyarınca 3 yıl daha 

uzatılmasına , kira artışının yeniden değerlendirme oranında yapılmasına ve diğer kira mukavelesi tarihi henüz 

dolmamış kiracıların mukavele bitiş tarihi itibari ile encümende değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 



 

MADDE 112: 
 

 

 

  

 

 

 

 


