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KARAR 

     MADDE 40:Belediyemiz 2014 Mali Yılı idari ve kesin hesaplarının görüşülmesine başlandı. Yazı 

İşleri memuru Berna YURDUSEV tarafından  kesin hesap cetvelleri  ve 2014 Yılı meclis Denetim 

Kurulu raporu belediyemiz meclis üyelerine madde madde okundu. 

2014  MALİ YILI KESİN HESAP KARARI 

1-BANKA VAZİYETİ: 2014 Mali Yılı içinde bütçe ve emanet hesaplarında 2013 Mali Yılından 

devren nakit olarak gelen 3.324.800,65 TL.’nin ilavesi ile bankada 9.084.448,76 TL olduğu bunlardan 

bütçe ve emanet hesaplarına 5.324.444,44 TL.’ nin harcanmış olduğu geriye kalan 3.760.004,32 

TL.’nin nakit olarak 2015 Mali Yılına devrettiği 31.12.2014 tarihli banka ekstresinde ve mizan 

cetvelinde görülmüştür. 

2-GELİR DURUMU: 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesi 6.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup ilişik 

kesin hesap cetvellerinde görüldüğü üzere haliye ve sabıka tahakkuku 6.341.404,57 TL. olduğu, yılı 

içinde haliye sabıka tahsilâttan 4.976.593,09 TL’nin tahsil edilmiş olduğu, tahsil edilemeyen 

1.364.811,48 TL’nin tahsil edilmek üzere 2015 Mali Yılına devredildiği görülmüştür. 

3-GİDER DURUMU: 2014 mali yılı gider bütçesinin 6.000.000,00 TL olarak kabul edildiği ve yılı 

içerisinde ; 

a-Personel Giderleri       :   1.507.837,38   TL. 

b-Sosyal Güv.Kur.Dev.Pri.Gid.         :      223.342,13   TL. 

c-Mal ve Hizmet Alım Giderleri :    2.501.663,41   TL.  

d-Faiz Giderleri                                  :       261.013,98  TL. 

e-Cari Transferler                               :         70.137,33  TL. 

f-Sermaye Giderleri                            :         44.391,33  TL. 

                                  Gider Toplamı   :4.608.385,56 TL. olarak gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. 

 4 – KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN İPTALİ: 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 6.000.000,00 

TL olduğu ve yılı içerisinde 4,608.385,56 TL’sinin harcanılmış olduğu, harcanılmayan 1.391.614,44 

TL ödeneğin iptal edilmesine. 

          2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmesi neticesinde banka, gelir, gider ve 

harcanılmayan ödeneklerin imhası yukarıda gösterilmiş olup, meclisimize sunulan 2014 mali yılı idare 

ve kesin hesap cetvellerinin oy birliği ile kabulüne karar verildi. 

     MADDE 41:Belediye Meclisinin 01.04.2015 tarihli toplantısında 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planında konut gelişme alanında kalan ve mülkiyeti İbrahim Cahit GÜRKOL’a ait 691 ada 3 ve 4 

parsel no.lu arsa vasıflı taşınmazların, parsel derinliklerinin 27 metre olması nedeniyle Belediye 

tarafından imar durum belgesi verilmediği, ilgilinin talebinin Çanakkale Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü’ne iletildiği, ilgili müdürlükten alınan 19.03.2015 tarih ve 2319 sayılı yazılarında bahse 

konu taşınmazlara ilişkin düzenlenmesi talep edilen imar durum belgesinin mevcut 1 / 1000ölçekli 

koruma amaçlı uygulama imar planı plan notları ile, meclis kararı doğrultusunda ilgili belediyesince 

hazırlanması hususu taraflarınca değerlendirilmesi istenilerek meclise gündem dışı 36.madde olarak 



gelmiş ve konunun imar komisyonuna havale edilerek, Mayıs Ayı meclisinde görüşülmesine karar 

verilmiştir. 

                        Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediye Meclis üyeleri Recep YALÇIN, 

O.Mehmet TALAY, Gülay ELBİR USLU, Sabri GÜLER ve Özgün YAVAŞ’ın teşkil ettiği İmar 

Komisyonu raporu Meclis Üyesi Recep YALÇIN tarafından madde madde okundu. Bahse konunun 

Kentsel Tasarım Rehberi düzenlenip onayından ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapımı ve onayı 

akabininde karar verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

      MADDE 42:03.12.2014 tarih 2014/68 sayılı meclis  kararı ile Bozcaada Belediyesi Sosyal Yardım 

Esasları Yönetmeliği hazırlanarak onaylanmış ve Sayıştay’a gönderilmek üzere Çanakkale Valiliği İl 

Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Çanakkale Valiliği  İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 

28.04.2015 tarih 2852 sayılı yazı eki Sayıştay Başkanlığı’nın 08.04.2015 tarih 1461/4 sayılı istişari 

görüşünü belirten Dair Kurulu kararı ile gerekli değişikliklerin  yapılarak tekrar gönderilmesi 

istenmiştir. 

                       Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Hazırlanan Bozcaada Belediyesi Sosyal 

Yardım Esasları Yönetmeliği taslağı Sayıştay Başkanlığı görüşü doğrultusunda tekrar maddeler 

üzerinden gerekli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler ile taslağın Çanakkale Valiliği İl Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

               30.04.2015 tarih 2015/570 sayılı toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi 

sona ermiş olup, gündem dışı olarak Bozcaada Kent Konseyi Meclislerinin Taleplerinin gündemin 

43.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

MADDE 43:Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 29.04.2015 tarihli toplantısında meclise 

sunulmasına karar verilen konular görüşülmeye başlandı. 

                          Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; 

-Cumhuriyet Mahallesi Açık Hava Jimnastik Çalışma Grubunun projesi meclise madde okundu. 

Projenin uygun olduğuna ve detaylı bilginin resmi yazı ile verilmesine, 

-Alaybey Mahallesi Kocamış Deresi Çalışma Grubunun raporu meclise madde madde okundu.İlgili 

birimlere gerekli talimatların verilerek yaz sezonu için acil önlemlerin alınmasına ve konu ile ilgili 

resmi yazı ile bilgi verilmesine, 

-Gençlik Meclisinin 19 Mayıs Kutlama ve Organizasyon Çalışma Grubunun projesinin 19.Mayıs’ta 

Belediye Korosunun konserinin olması sebebi ile , talep edilen organizasyonun 18.Mayısta 

gerçekleşmesinin uygun olacağına , 

-Gestaş Çalışma Grubunun daha önce meclise sunmuş oldukları talepler ile ilgili olarak ,Gestaş’dan 

cevap beklenildiğinin resmi yazı ile bildirilmesine, 

-Elden Ele 2.El Eşya projesi ile ilgili daha önce meclise sunmuş oldukları  talepler ile ilgili olarak yer 

talebinin tekrar Kaymakamlığa iletilmesine ve resmi yazı ile bilgilendirilmelerine oy birliği ile karar 

verildi. 

       30.04.2015 tarih 2015/570 sayılı toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş 

olup, gündem dışı olarak Kıymet KOCAMIŞ’ın isminin Dar Sokak’a  verilmesi konusunun  gündemin 

44.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

     MADDE 44: Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın önerisi ile, 1 Mayıs 1977 Yılında 

Taksim Kazancı Yokuşunda hayatını kaybeden Kıymet KOCAMIŞ’ın isminin ,kendisinin ve  ailesinin 

yaşamış olduğu Alaybey Mahallesi Dar Sokak’a verilmesi konusu görüşülmeye başlandı. 

                          Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediye Başkanı  Dr.Hakan Can 

YILMAZ’ın 1 Mayıs 1977 Yılında Taksim kazancı yokuşunda karnında 4 aylık bebeği ile hayatını 

kaybeden Bozcaadalı Kıymet KOCAMIŞ’ın anısı yaşatmak adına kendisinin ve ailesinin yaşamış 

olduğu Dar Sokak’ın Kıymet KOCAMIŞ Sokağı olarak değiştirilmesi önerisi meclise sunuldu. Oy 

birliği ile Dar Sokak isminin Kıymet KOCAMIŞ Sokağı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

 

 

 



 

 


