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KARAR 

 
            Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 10.08.2015 günü saat:15.00 da toplanan 

Belediye Encümenine tüm üyelerin katılımı ile gündemde bulunan konuların görüşülmesine başlandı. 

    

  MADDE 83: 09.07.2015 tarih 1467 sayılı Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere.09.07..2015 

tarihli yapı tatil zaptı.İlgi müzekkere ile ilçemiz Alaybey Mahallesi, Tuzburun Mevkii 477 ada 4-5-6-7 

parsellerde bulunan mülkiyeti Ömer Metin ATAOL’a ait taşınmazdaki duvarın 3194 Sayılı İmar Kanununun 

32.maddesi gereğince yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlendiği belirtilerek yerinde yapılan kontrollerde 13 

adet 5,30*4,50m ölçülerinde ahşaptan bungalovev,2 adet 6,00*2,40m ölçülerinde demirden 

konteynır,5,30*2,70m ölçülerinde bir adet plastikten moba,3 adet 1,00*1,50m ölçülerinde personel wc, bir adet 

ahşaptan çardak, bir adet 2,00*4,20 m ölçülerinde ahşap depo ,bir adet 3,20*2,00 m ölçülerinde taş kaplama ile 

yapılmış wc, bir adet 19,60*6,10 m ölçülerinde restoran, bir adet 2,00*2,00m ölçülerinde duş, bir adet 

3.00*3,00m ölçülerinde ahşaptan büfe, bir adet 2,00*1,50 m ölçülerinde ahşaptan kabin, bir adet plastikten T 

şeklinde yüzer iskele ile bir adet derinlik 1,40 m 10,00*6,00 m ölçülerinde yüzme havuzunun tespit edildiği, bu 

izinsiz uygulamaların bulunduğu alanın turistik tesis olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkerede; 

Resmi Gazetenin 28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı tebliğinde belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

1.sınıf  A grubu yapılar ile IV. sınıf B grubu yapılardan olduğu,477 ada 4-5-6-7 parsellerin 1/10000 ölçekli sit 

haritasında 3.derece arkeolojik sit alanında yer aldığı, bahse konu parsellerdeki uygulamanın özel kanunlar ile 

belirlemiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış olması, ruhsatsız olarak yapılmış olması sebebiyle 3194 

Sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin 1 ve 2.fıkralarında belirtildiği üzere izinsiz yapı sahibine  idari para 

cezası olan 7410,99 TL. + 9612,35 TL. toplam 17023,34 TL.nin Belediye Encümenince verilmesi 

istenmektedir. 

                Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahallesi, Tuzburun Mevkii 477 ada 4-5-6-7 

parsellerde bulunan mülkiyeti Ömer Metin ATAOL’a alanda yukarıda belirtilen izinsiz uygulamalar ve bahse 

konu alanın 1/10000 ölçekli sit haritasında 3.derece arkeolojik sit alanında yer alması, bahse konu parsellerdeki 

uygulamanın özel kanunlar ile belirlemiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış olması, ve ruhsatsız olarak 

yapılmış olması sebebiyle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin 1 ve 2.fıkraları gereğince yapı sahibi 

Ömer Metin ATAOL’a 17023,34 TL. idari para cezası verilmesine para cezasının tahakkuk ve tahsiline, 

yukarıda belirtilen izinsiz uygulamaların kaldırılması için 1 ay süre verilmesine verilen süre zarfı sonunda 

izinsiz uygulamaların kaldırılmaması halinde Belediye tarafından kaldırılarak yıkım masrafının ilgiliden 

tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 84 : 20.07.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere.20.07..2015 tarihli yapı 

tatil zaptı.İlgi müzekkere ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Gürsel Sokak 234 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti 

Taylan BÜKER’e ait taşınmazdaki duvarın 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince yapı tatil zaptı 

düzenlenerek mühürlendiği belirtilerek yerinde yapılan kontrollerde ;234 ada 1 parseldeki tescilli taşınmazda 

özgün malzeme kullanımı ve yapının tekniği esasları dışına çıkılarak uygulamalar gerçekleştirildiği, ahşap 

kargas sistem yapı üst katının tamamen sökülerek betonarme kiriş ve döşemeler ile delikli  tuğla vb. güncel 

malzemeler kullanıldığı ,yan bahçede bulunan müştemilat bölümlerinin tamamen yıkıldığının görüldüğü 

belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkerede; Bahse konu yerlerin Resmi Gazetenin 28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı 

tebliğinde belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri V.sınıf  D grubu yapılarından olduğu, 234 ada 1 

parselin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında ve  

3.derece arkeolojik sit alanında yer aldığı, tescilli sivil mimarlık örneği olduğu belirtilerek,234 ada 11 parseldeki 

uygulamaların özel kanunlar ile belirlemiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış olması sebebiyle 3194 

Sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin 1 ve 2.fıkralarında belirtildiği üzere izinsiz yapı sahibine  idari para 

cezası olan 35.336,68 TL.nin Belediye Encümenince verilmesi istenmektedir. 

                Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Gürsel Sokak 234 ada 1 

parselde bulunan mülkiyeti Taylan BÜKER’e ait alanda yukarıda belirtilen izinsiz uygulamalar ve bahse konu 

alanın 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında kentsel sit alanında ve 3.derece arkeolojik sit alanında yer 

alması,  tescilli sivil mimarlık örneği olması sebebiyle, 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesinin 1 ve  

 



 

 

2.fıkraları gereğince yapı sahibi Taylan BÜKER’e  35.336,68 TL. idari para cezası verilmesine para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline, yukarıda belirtilen izinsiz uygulamaların kaldırılması için 1 ay süre verilmesine verilen 

süre zarfı sonunda izinsiz uygulamaların kaldırılmaması halinde Belediye tarafından kaldırılarak yıkım 

masrafının ilgiliden tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 85 : 08.07.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere ve eki 6 adet dilekçe .İlgi 

müzekkere ile mülkiyeti ve kullanımı Belediye Başkanlığımıza ait  İlçemiz Alaybey Mahallesi, Doğanöz 

Caddesinde bulunan 15/3 kapı no.lu sosyal konut kiracısı Belediye personeli Selçen KANDEMİR’in 08.07.2015 

tarihi itibari ile sosyal konutu tahliye ettiği belirtilerek, müzekkere tarihi itibari ile sosyal konut talebinde 

bulunan belediye personelinin dilekçelerinin incelenerek ,sosyal konut tahsis kararın alınması istenmektedir. 
                         Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; mülkiyeti ve kullanımı Belediye Başkanlığımıza 

ait  İlçemiz Alaybey Mahallesi, Doğanöz Caddesinde bulunan 15/3 kapı no.lu sosyal konutun boşalması sebebi 

ile ,tahsis işleminin görüşülmesine geçildi. Müzekkere ekinde yer alan dilekçelerin incelenmesi sonucu; 

Belediye personelimiz İbrahim AKÇALI’nın konut ihtiyacının acil olması sebebi ile bahse konu sosyal konutun 

kurumumuzda kamu hizmeti bitene kadar belediyemiz personeli İbrahim AKÇALI’ya tahsiline oy birliği ile 

karar verildi. 

 

  MADDE 86 : 06.08.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere . 24.07.2015 tarihli 999 

sayılı dilekçe.İlgi müzekkerede;999 sayılı dilekçe ile ilçemiz Alaybey Mahallesi,499 ada 29 parsele ait yola terk 

ile ifraz doyasının hazırlandığı belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkerede, 499 ada 29 parselin 1/1000 ölçekli koruma 

amaçlı imar planında kentsel sit alanında kaldığı ve 3.derece arkeolojik sitte (S-2), ( h:6,50 m ) yer aldığı 

belirtilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddeleri gereğince; encümen kararı alınması istenmektedir. 

                 Encümenimizce yapılan görüşmede; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planında kentsel sit alanında 

kaldığı ve 3.derece arkeolojik sitte yer alan Alaybey Mahallesi,499 ada 29 parselin yola terk ve ifraz işleminin 

uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 87 : 06.08.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere.30.07.2015 tarihli 984 

sayılı dilekçe. İlgi müzekkerede; 984 sayılı dilekçe ile ilçemiz Alaybey Mahallesi,  543 ada 3-4-5-6 no.lu 

parsellerin birleştirilmek istendiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile ,söz konusu parsellerin Balıkesir-

Çanakkale 1 / 100000 Çevre Düzeni Planında tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak yer aldığı ve 3.derece 

doğal sitte bulunduğu açıklanarak,3194 Sayılı İmar Kanununun 15. Ve 16.maddeleri gereğince; encümen kararı 

alınması istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Balıkesir-Çanakkale 1 / 100000 Çevre Düzeni 

Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanlar olarak ve 3.derece doğal sitte yer alan Alaybey Mahallesi,543 ada 

3-4-5-6 parsellerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddeleri gereğince birleştirilmelerine oy birliği ile 

karar verildi. 

 

   MADDE 88 : 06.08.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere .29.06.2015 tarihli 94 

sayılı Bozcaada Kaymakamlığı Gazi Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün yazıları. İlgi müzekkereden; Gazi Anadolu 

Lisesi Müdürlüğü’nün yazıları ile, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Lise olarak kullanılan binaya su 

deposu konulması ve fosseptik varilinin değiştirilmesinin talep edildiği anlaşılmış olup, maddi olanaksızlıklar 

nedeni ile gerekli taleplerin Belediye Başkanlığınca karşılanması istendiğinden konunun encümende 

değerlendirilmesi istenmektedir. 

                  Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçemizde Gazi Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün 

dilekçesi incelendi. Lise  olarak kullanılan binaya su deposu konulması ve fosseptik varilinin değiştirilmesi 

talebinin uygunluğuna ve ödeneğinin Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar 

verildi. 

 

   MADDE 89 : 04.08.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere .İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 10.06.2015 tarih 2015/2374 sayılı yazıları.İlgi müzekkerede, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün yazıları ile 2015 Yılı yatırım programı kapsamında bulunan alt yapı uygulamaları için 

Gökçeada-Bozcaada ilçelerine 1000.000,00 TL. ödenek aktarılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Yine ilgi 

müzekkere ile, Belediye Başkanlığımızca Kamu ihale kurumunda 2013 / 186272 sayılı ihale numarasında kayıtlı 

atık su arıtma tesisi inşaatı 1.154.650,00 +KDV bedelle Semih ALPER ile sözleşme imzalandığı , bu zamana 

kadar 1 no.lu hakkediş 200.000,00TL + 2 no.lu hak ediş 165.000,00 TL.+3 no.lu hak edişin 176.250,00 TL. 

olmak üzere 541.250,00 TL. ödeme yapıldığı ,1.154.650,00 – 541.250,00 = 540.095,35 TL. hak ediş bazında iş 

durumuna göre ödeme yapılmasının öngörüldüğü belirtilerek, Belediye Başkanlığımızın maddi 

yetersizliklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı  Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün turizm alt yapı 

uygulamaları kapsamında 11.03.2015 tarih ve 48358 sayılı 2015/4 genelgesi doğrultusunda 540.095,35 TL. 

ödenek talep edilmesi kararının alınması istenmektedir. 

                Encümenimizce yapılan görüşmede; Kültür ve Turizm Bakanlığı  Yatırım İşletmeler Genel 

Müdürlüğü’nün turizm alt yapı uygulamaları kapsamında 11.03.2015 tarih ve 48358 sayılı 2015/4 genelgesi 

doğrultusunda; atık su arıtma tesisinde kullanılmak üzere 540.095,35 TL. ödenek talep edilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 



 

   MADDE 90 : 03.08.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere .İlçe Emniyet 

Amirliği’nin 28.07.2015 tarihli yazı ekli tutanak.İlgi müzekkerede; Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği’nin  

28.07.2015 tarihli yazı ekinde yer alan tutanak ile, Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak no:20 adresinde faaliyet 

gösteren Bakkal Bozcaada isimli Lokanta’ya şikayet  doğrultusunda saat:05.05 de gidildiği ,dükkanın açık 

olduğunun masalarda müşterilerin oturduğunun tespit edildiği, dükkan mesul müdürüne işyeri kapanış saatinin 

saat:03.00 olduğunun hatırlatıldığı; fakat 05.20-05.30 da yapılan kontrolde dükkanın hala kapanmamış 

olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ilgi tutanak ile, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6/d 

maddesi gereğince;’’ Umuma Açık istirahat ve eğlence yerlerinden mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen  

 

 

işyerlerinin işletmecilerine idari para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları ,belediye sınırları 

içerisinde belediye encümeni ,belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Hükmü gereğince 

konunun encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 

                   Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçe Emniyet Amirliği’nin tutanağının incelenmesi 

sonucunda; Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak no:20 adresinde faaliyet gösteren Bakkal Bozcaada isimli 

Lokanta’nın Lokantaların işyeri kapanış saatinin 03.00 olarak belirlendiği  17.04.2015 tarih ve 2015/28 sayılı 

Belediye Encümeni kararına aykırı hareket eden Bakkal Bozcaada Lokantası mesul müdürü Erhan BAŞOK’a  

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince;208,00 TL.idari para cezası verilmesine, para 

cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 91 : Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın önerisi ile, Yaz sezonunda hediyelik eşya 

stantlarında Bozcaada’ya özgü ve el emeği ürünleri teşvik amacıyla Zabıta Komiserliği tarafından kendi el 

emeği ürünlerini yaptıkları tespit edilen aşağıdaki listede ismi belirtilen esnaflarımızdan bir kereye mahsus 

olmak üzere 350,00 TL. indirimli ücret alınmasına oy birliği ile karar verildi. 
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