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KARAR 

 

   MADDE 51: 21 Nisan 2007 tarih ve 26500 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Kamuda Geçici İşçi 

olarak çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel kadrolarına geçirilmesini’ 

düzenleyen 5620 Sayılı Kanununun 3.maddesinin 2.fıkrasının c bendinde belirtildiği üzere 

Belediyelerde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi çerçevesinde yetkili meclislerden her yıl için geçici işçi 

pozisyonu vizesi almak suretiyle 1 mali yılda 6 aydan az  ( 5 ay 29 gün) olmak üzere geçici işçi 

çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır. 

                       5620 Sayılı Kanunun uygulama esaslarını düzenleyen İçişleri Bakanlığı’nın 2007/1 

sayılı tebliğinin 11.maddesi 2.fıkrasında devamlı işçi statüsüne geçişi yapılmayan geçici işçilerin yılda 

5 ay 29 gün çalıştırmaya devam olunabileceğinin de hükme bağlandığı belirtilerek Yazı İşleri Müdürü 

Hakkı TURGAL imzalı müzekkere ile Belediyenin ( bahçe temizliği, yeşil alanların tanzimi ,ilçe 

temizliği, vidanjör gibi) işlerde personelin yetersiz kalması sebebi ile, geçici işçi ihtiyacının olduğu 

açıklanmıştır. 

                 Belirtilen bu açıklamalar doğrultusunda Belediyemizde geçici yevmiyeli işçi statüsüyle 

çalışmakta olup, 5620 Sayılı Kanunun 1.maddesindeki şartları taşımamaları nedeniyle sürekli işçi 

kadrosuna veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan geçici işçi vizesinin memur kadro 

sayısının %20 oranında hesaplanması sebebi ile, (38x%20) :7 adam ay x 6=42 adam ay olarak 2016 

yılı ikinci 6 aylık dönemde geçici işçi vizesinin yapılmasına ,6 aylık dönem sonunda hizmet 

akidlerinin askıya alınarak, ardından pozisyonlarının değişmesi sebebi ile tekrar vize ettirilmesine oy 

birliği ile karar verildi. 

 

    MADDE 52: Katı Atık Bertaraf Tesisi Revize Projesi işi için İller Bankası A.Ş.’den hibe 

kullanılması. 

                      Troas Bölgesi Belediyeleri ( Ezine-Bayramiç-Küçükkuyu-Ayvacık-Geyikli-Bozcaada-

Çanakkale Özel İdaresi ) Katı Atık Yönetim Birliği’ne ait toplam bedeli 140.000-( yüzkırkbin) TL.olan 

Katı Atık Bertaraf Tesisi Revize Projesi için ,Belediyemizin payına düşen 3.948-( 

üçbindokuzyüzkırksekiz) TL.’lik tutarın %50’lik kısmı olan 1.974-( bindokuzyüzyetmişdört) TL.sinin 

‘ İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik’ 

çerçevesinde aktarılacak ödenekten, kalan %50’lik kısım olan 1.974 ( bindokuzyüzyetmişdört) 

TL.’sinin ise, Belediyemizce İller Bankası A.Ş. hesabına peşin olarak yatırılarak karşılanması, 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 hususunda İller Bankası A.Ş.’ne yetki verilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

 

  MADDE 53: 2017 Mali Yılı Bütçesi ödeneklerine konulmak üzere yıllık yatırım programlarının 

belirlenmesine geçildi. 

                           Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediye Başkanı Dr.Hakan Can 

YILMAZ’ın ve Fen Memurluğu’nun yapmış olduğu taslak yatırım programına meclis üyelerinin de 

görüşleri alınarak ,  gerekli eklemelerle program oluşturularak, oy birliği ile kabul  edildi. 

 

 

 

 

 



 

 

  MADDE 54: 28.06.2016 tarihli Zabıta Komiserliği imzalı müzekkere ile Cengiz TOPRAKANLI 

isimli şahsın 07.06.2016 tarih 691 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza başvurduğu Cumhuriyet 

Mahallesi, Sulubahçe Mevkii no:48 adresinde bulunan kayıtlı işyerinde ( K Otel Bozcaada) içki 

satmak istediğinin anlaşıldığı belirtilerek, bahse konu işyerinin içkili yerler bölgesine alınıp 

alınamayacağının meclis kararı ile belirlenmesi istenmektedir. 

                          Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Cengiz TOPRAKANLI isimli şahsın 

Cumhuriyet Mahallesi, Sulubahçe Mevkii no:48 adresinde bulunan kayıtlı işyerinde içki satma talebi , 

İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bahse yerin içkili yerler bölgesine alınmasında asayiş ve emniyet 

yönünden sakınca olmadığını belirtir yazıları da incelenerek, Cengiz TOPRAKANLI üzerine kayıtlı 

Cumhuriyet Mahallesi, Sulubahçe Mevkii no:48 adresinde bulunan K Otel Bozcaada isimli işyerinin 

içkili yerler bölgesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

      29.06.2016 tarih 2016/1361 sayılı meclis toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi 

sona ermiş olup ,Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin dilekçesinin gündem 

dışı olarak gündemin 55.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi.   

  

  MADDE 55: Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi imzalı dilekçeden 

Belediye Başkanlığımızın taahhütte bulunduğu 50.000 TL. nakdi sermayenin henüz gerçekleşmeyen 

37,500 TL.’lik kısmının şirketin ivedi ihtiyaçlarına istinaden şirket hesabına yatırılmasını istedikleri 

anlaşılmıştır. 

                      Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediye Başkanlığımızın taahhütte 

bulunduğu 50.000 TL. nakdi sermayenin henüz gerçekleşmeyen 37,500 TL.’lik kısmının ilgili bütçe 

kaleminden, şirketin  ivedi ihtiyaçlarına istinaden Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi’ne ödenerek sermayenin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

      29.06.2016 tarih 2016/1361 sayılı meclis toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi 

sona ermiş olup ,Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sermaye artırımı 

dilekçesinin gündem dışı olarak gündemin 56.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

    

  MADDE 56: Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi imzalı dilekçe ile , 

Belediye Meclisinin 04.05.2016 tarih ve 2016/42 sayılı kararına istinaden; mülkiyeti Bozcaada 

Belediye Başkanlığı’na ait olan 278 ada 1 parseldeki taşınmazın 3 yıllık üst kullanım hakkının ayni 

sermaye artışı olarak Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devrinin 

gerçekleştirilmesine karar verildiği, Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

04.05.2016 tarih ve 2016/42 sayılı yazısı ile Ezine Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak taşınmazın 3 

yıllık üst kullanım hakkının nakdi değerinin bilirkişi ile tespitinin istendiği, ilgili yazıya cevaben 

15.06.2016 tarihli bilirkişi raporunda ;taşınmazın 3 yıllık üst kullanım hakkının nakdi değer karşılığı 

olarak 59.580 TL. olarak belirlendiği belirtilerek, bu bilgiler doğrultusunda ayni sermaye artışının 

mecliste değerlendirilmesi istenmektedir. 

                       Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; 04.05.2016 tarih ve 2016/42 sayılı meclis 

kararı gereği; Cumhuriyet Mahallesi, Kazanlar Sokak 278 ada 1 parseldeki taşınmazın 3 yıllık üst 

kullanım hakkının ayni sermaye artışı olarak Bozcaada Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi’ne devredilmiş olup, Şirket yönetim kurulunun talebi ile, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesi 

tarafından görevlendirilen bilirkişi raporuna göre; taşınmazın 3 yıllık üst kullanım hakkının nakdi 

karşılığı 59.580 TL. olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 3 yıllık üst kullanım hakkının nakdi karşılığı 

59.580 TL. olarak belirlenen ayni sermaye artırımının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 

       29.06.2016 tarih 2016/1361 sayılı meclis toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi 

sona ermiş olup , Çadır Kurulması ve karavanlar konusunun gündem dışı olarak gündemin 

57.maddesine alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

    

   



   

  MADDE 57: Gelen şikayetler ve rutin denetimler sonucunda ;  ada içerisinde birçok yerde gerek 

toplu gerek tek olarak çadır ve karavanlara rastlanıldığı bu sebeple karavan ve çadır kullanımı 

konusunun mecliste değerlendirilmesi istenmektedir.  

                     Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Turizm sezonunun açılması ile, ilçede 

kamuya açık alanlarda birçok yerde çadırların kurulduğu ve karavanların konumlandırıldığı görülmüş 

olup, Bozcaada’da kamuya açık alanlarda  çadır kurulması ve karavan konumlandırılmasının 

yasaklanmasına, kararın İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na tebliğine oy birliği ile 

karar verildi.  

  

      29.06.2016 tarih 2016/1361 sayılı meclis toplanma gündeminde bulunan konuların görüşülmesi 

sona ermiş olup , Kapalı Spor Salonu  konusunun gündem dışı olarak gündemin 58.maddesine 

alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

    

  MADDE 58: Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın önerisi ile Kapalı Spor Salonu’nun 

yapılması ile alakalı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol yapılması konusu görüşülmeye 

başlandı. 

                 Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Hazineye ait olup, Maliye 

Bakanlığı’nca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisli ve 1/1000 Ölçekli Koruma Uygulama İmar 

Planında ‘Kapalı Spor Salonu’ olarak ayrılan 531 ada, 26 parsel ile mülkiyeti Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü’ne ait 531 ada 34,35 ve 40 parsellerin  bir bölümü planlama alanına dahil edilerek , plan 

alanı toplamı 2968,59 m2 olarak onaylandığı açıklanarak ,Kapalı Spor Salonunun 5393 Sayılı Belediye 

Kanunun 75.maddesi uyarınca; Belediyemizce yapılmak üzere ilgili müdürlükle protokol yapılması 

hususunda gerekli yazışmaların yapılarak , tüm işlemlerin yürütülmesi ve protokol imzalamaya 

Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ’ın yetkili kılınmasına  oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


