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BOZCAADA BELEDİYESİ 

10.02.2015 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 10.02.2015 günü saat:15.00 da 

toplanan Belediye Encümenine Encümen üyesi Yahya GÖZTEPE katılmadı. Diğer tüm 

üyelerimizin katılımı ile gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

K  A R A  R   05     : 09.02.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere ile, 

mülkiyeti ve kullanımı Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi, Küçük Cami 

Sokakta yeni Gümüş Otel altında bulunan tapunun 511 ada 6 parsel no.sunda kayıtlı taşınmaz 

üzerinde 9 sıra 2 kapı no.lu dükkan kiracısı M.Sebahattin KİRAZ tarafından Başkanlığımıza 

verilen 06.02.2015 tarih 120 kayıt no.lu dilekçenin incelenmesinden şahsın kirası altında 

bulunduğu taşınmazı tahliye ettiği ve adına yapılan kira tahakkukunun durdurulmasının 

istendiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile, 06.02.2015 tarihi itibari ile taşınmazı kira 

borcunun ödendiği ve taşınmazın tahliye tarihi itibari ile aylık kira bedelinin 476,00 TL. 

olduğu belirtilerek, tahliyesi yapılan Alaybey Mahallesi,Küçük Cami Sokak  511 ada 6 

parselde bulunan 9 sıra 2 kapı no.lu taşınmaza ilişkin 42 maddelik şartname Encümene 

sunularak,28886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince;3 yıllığına 

kiraya verilmesine ilişkin ihale şeklinin ,aylık ihale muhammen bedelinin, ihale tarihinin, 

tahsis şeklinin, alınacak geçici teminat miktarı ve  alınacak dosya ücretinin belirlenmesi 

istenmektedir. 

                                Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde ;Sebahattin KİRAZ 

tarafından tahliyesi yapılan mülkiyeti ve kullanımı Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz 

Alaybey Mahallesi, Küçük Cami Sokak yeni Gümüş Otel altında bulunan tapunun 511 ada 6 

parsel no.sunda kayıtlı taşınmaz üzerinde 9 sıra 2 kapı no.lu dükkanın ,hazırlanan 42 

maddeden ibaret genel ve özel şartname ile, tahliye tarihi itibari ile mevcut kira bedeli olan 

aylık 476,00 TL. muhammen bedeli  üzerinden 3 yıllığına ,2286 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45.maddesi Açık Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye  çıkartılmasına ,ihalenin 

05.Mart.2015 Perşembe günü saat:15.00 da Belediye Encümeni  huzurunda , Belediye  Meclis  

Salonunda  yapılmasına  ve % 3 geçici teminat alınmasına ve ihale dosya ücreti alınmamasına 

oy birliği ile karar verili. 

 

K  A R A  R  06    : 27.01.2015 tarihli İlhan KÜÇÜK  imzalı dilekçe ile,  İlhan KÜÇÜK 

belediye alacaklarını yapılandırma tarihine hava muhalefeti ve rahatsızlığından dolayı 

yetişemediğini belirterek ,balık hali 3 no.lu dükkana ait olan 11.271,43 TL. olan borcunu 

peşin olarak ödediğini ve geriye kalan borcun ise yapılandırma kapsamına girmesini talep 

etmiştir. 



                            Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlhan KÜÇÜK’ün dilekçesi 

incelenerek, borcunun bir kısmını peşin olarak ödediği anlaşılmış olup, Belediye Encümenin 

ortak kanaati ile kalan borcun yapılandırılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 


