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28.08.2015 tarih 1833 sayılı meclis toplanma gündemi gereğince gündemsiz olarak açılan oturumda
görüşülecek konu bulunmadığından Fen Memurluğu’nun müzekkereleri ile Değirmenlerin İmar Planı
değişikliği konusunun gündem dışı olarak gündemin 59.maddesine alınmasına oy birliği ile karar
verildi.
MADDE 63 :Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğinin Katı Atık Düzenli
Depolama ve Bertaraf Tesisi yapılacak olan arazinin jeolojik- jeoteknik etüt işi bedelinin
görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Troas Bölgesi Belediyeleri ( EzineBayramiç, Küçükkuyu -Ayvacık-Geyikli-Bozcaada-Çanakkale İl Özel İdaresi) Katı Atık Yönetim
Birliği’nin , toplam bedeli 30.000 ( otuzbin) TL. olan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi
yapılacak olan arazinin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt işi için ,işin bedelinin Belediyemiz
payına düşen kısmının % 50’lik dilimi olan 423 ( dörtyüzyirmiüç) TL.nin ‘İller Bankası Anonim
Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik’ çerçevesinde
aktarılacak ödenekten kalan % 50’lik kısım olan 423( dörtyüzyirmiüç) TL.nin ise Belediyemizce peşin
olarak İller Bankası A.Ş. hesabına yatırılarak, işin ihalesinin ve denetiminin İller Bankası A.Ş’nce
yapılması kaydıyla her ne sebeple olursa olsun söz konusu işin yapımından Belediyemizce
vazgeçilmesi halinde Bankanızca yapılan masrafların Belediyemiz hisselerinden kesilmesi
hususlarında İller Bankası A.Ş.’ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
30.09.2015 tarih 2015/ 2007 sayılı toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş
olup, Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubununun
taleplerinin gündem dışı olarak gündemin 64.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 64 : Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 30.09.2015 tarihli Yürütme Kurulu
toplantısında alınan 44 sayılı karar ile ;Kent Konseyi için tahsis edilen binanın teşrif için malzeme
ihtiyacı olduğu ,belirtilen malzemelerin ( bilgisayar, yazıcı, fax tarayıcı ( fotokopili),8 adet kapaklı
kilitli dolap,15 kişilik toplantı masası,15 adet sandalye, bilgisayar masası, projeksiyon aleti ve perdesi
ile kırtasiye malzemeleri) temini ile Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubunun raporu okunmuştur.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
Bozcaada Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 44.sayılı kararına istinaden; Talep edilen
malzemelerin ne kadarının karşılanıp karşılanamayacağının Encümende değerlendirilmesine,
Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubunun raporuna istinaden;
-

-

Sokak Hayvanlarının Mama Desteğinin arttırılması konusu ile ilgili olarak bütçeye bakılmasına
ve konunun encümende değerlendirilmesine , pugedon ile yetkili kişinin Belediye personeli
Deniz EREN olarak belirlenmesine,
Veterinerlik hizmet alımları ve 17-18.Ekim tarihlerinde planlanan kısırlaştırma operasyonu için
gerekli araştırmanın yapılmasına ve tekliflerin alınmasına ,
Oy birliği ile karar verildi.

30.09.2015 tarih 2015/ 2007 sayılı toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi sona ermiş
olup, Hazineye ait Alaybey Mahallesi,470 ada 182 parselin Belediyemize tahsisi konusunun gündem
dışı olarak gündemin 65.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 65 :Meclis Üyesi Recep YALÇIN’ın önerisi ile, Hazineye ait Alaybey Mahallesi,
Tuzburnu Mevkiindeki 470 ada 182 parsel no.lu taşınmazın kroki ile belirlenecek 80mx80m
ebatlarında bir alanın Belediyemize tahsis edilmesi konusunun görüşülmesine başlandı.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumunun İPARD Programı içerisinde yer alan yenilebilir enerji kaynakları yatırımları kapsamında
Belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet 1 megavatlık rüzgar tribünü kurulmak üzere
ve ilçemizde 10 yıla yakın bir zamandır rüzgar ölçümü yapılan Alaybey Mahallesi, Tuzburnu
Mevkiinde bulunan hazineye ait 470 ada 182 parselde kroki ile belirlenecek 80mx80m ebatlarında bir
alanın rüzgar enerjisi üretmek üzere Maliye Bakanlığı’ndan Belediyemize tahsisinin talep edilmesine
oy birliği ile karar verildi.

