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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

17.04.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI 

 

ENCÜMEN ÜYELERİ 

 
ENCÜMEN ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI   :  Dr.Hakan Can YILMAZ  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                                      :  Hakkı TURGAL 

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ                          :  Muharrem KANAR  

ÜYELER                                                                :  Yahya GÖZTEPE, Recep YALÇIN 

 

             Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 17.04.2015 Cuma günü saat:10.00 da 

toplanan Belediye Encümenine Mali Hizmetler Müdürü Muharrem KANAR izinli olduğu için katılmadı. 

Diğer tüm üyelerin katılımı ile gündemde bulunan konuların görüşülmesine başlandı.  

 

        MADDE 28 : 13.04.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.İlgi müzekkere 

ile, ilçemizde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin lokanta, restoran,kafeler, barlar, çay bahçeleri, 

kahvehaneler ve çorbacıların açılış ve kapanış saatlerinin belirlenmesi istenmektedir. 

          Encümenimizce yapılan görüşmede; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/H  bendi  gereğince; 

umuma hizmet veren işyerlerinin  açılış  ve kapanış saatlerinin belirlenmesi  Belediye  Encümeninin  

görevleri arasında sayılmıştır. İlçemizin Turistlik bir ilçe oluşu nedeni ile, gece saat 24.00 dan sonra 

faaliyetlerine devam  edecek iş yerlerimizin  çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde müzik seslerini kısarak 

hizmet  vermelerine,işyeri açılış saatlerinin 06.00 olarak belirlenmesine, iş yeri  açılış  ve kapanış saatlerinin 

Belediyemiz hoparlöründen ilanına ve  Zabıta  Komiserliğince tüm işyerlerine , Bozcaada  Emniyet Amirliği 

ile Jandarma Komutanlığına uygulama  ve  kontrol için, tebliğine oy birliği ile karar verildi. 

 

   15 NİSAN – 15 KASIM TARİHLERİ ARASI İŞYERLERİ KAPANIŞ SAATLERİ 

--------------------------------------------------------------------------  

 Kahvehaneler,Çay bahçeleri,Kafeler,                              : 03.00 

 Şehir içi ve dışındaki  lokantalar                                     : 03.00 

 Barlar                                                                               : 03.00 

 Çorbacılar                                                                        : Sabaha kadar 

 

  15 KASIM - 15 NİSAN TARİHLERİ  ARASI İŞYERLERİ KAPANIŞ SAATLERİ 

---------------------------------------------------------------------------  

 Kahvehaneler, Çay bahçeleri, Kafeler                           : 01.00 

 Şehir içi ve şehir dışındaki lokantalar                           :  02.30 

 Barlar                                                                             :  03.00 

 Çorbacılar                                                                      :  03.00    

 

        MADDE 29 :  17.04.2015 tarihli Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL imzalı müzekkere.18 adet dilekçe. 

İlgi müzekkerede, mevcut halde bulunan taksi ve dolmuşların turizm sezonunun açılması ile yetersiz kaldığı 

ve bu sebeple hat sayısının arttırılmasına ilişkin 18 adet başvurunun olduğu belirtilerek, taksi ve dolmuş 

hatlarının arttırılıp arttırılmayacağına, arttırılacaksa yapılan başvuruların nasıl değerlendirileceğine ilişkin 

gerekli Encümen kararının alınması istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde;04.03.2015 tarihli 2015/24 sayılı meclis kararı 

ile konunun İl ve İlçe Trafik Komisyon kararından sonra değerlendirilmesine karar verilmiş , İl ve İlçe 

Trafik Komisyon toplantıları gerçekleştiği için ,konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Dr.Hakan Can 

YILMAZ tarafından Meclis üyeleri arasından ( Resmiye KURT, Sabri GÜLER, Özgün YAVAŞ)  

oluşturulan komisyonun konu ile ilgili olarak çalışma yapmasına ,taksi ve dolmuş hatlarının arttırılıp, 

arttırılmaması, arttırılacaksa  gelen taleplerin nasıl değerlendirileceği ,kime hat verileceği vb.. kriterlerin yer 

aldığı çalışma raporunu bir sonraki encümen toplantısına sunmalarına oy birliği ile karar verildi.  

 

    MADDE 30: 13.04.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.13.04.2015 tarihli Ümit 

TURAN imzalı dilekçe.İlgi müzekkere ile, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Mektep altı sokakta Otel 



işletmeciliği yapan Ümit TURAN isimli şahıs tarafından başkanlığımıza verilen ve gelir şefliğimize havale 

edilen 13.04.2015 tarihli dilekçenin incelenmesinden şahsın otelin ön tarafında bulunan  

kullanımı Bozcaada Belediye Başkanlığı’na ait tapunun 253 ada 1 parsel no.da kayıtlı 387 m2 yüzölçümüne 

sahip imar planında park ve yol olarak görünen alanın ,yaz sezonunda otelin otoparkı olarak kullanmak 

üzere tarafına bedeli karşılığı kiralamak istediği belirtilmiştir. Konunun encümen gündemine alınarak, 

gerekli kararın verilmesi istenmektedir. 

                                Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Mahallesi, Mektep Altı Sokakta Otel 

(Ege Otel) işletmeciliği yapan Ümit TURAN isimli şahsın Ege Otelin önünde bulunan alanın 2015 yaz 

sezonunda otel otoparkı olarak işletme talebi uygun görülmüş olup, bahse konu alanın 2015 yaz sezonu 

Temmuz-Ağustos-Eylül tarihleri arasında  3500,00 TL. işgaliye bedeli karşılığında Ümit TURAN’a 

tahsisine ,Recep YALÇIN’ın red oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi. 

 

    MADDE 31 : 14.04.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.13.04.2015 tarihli Troy Arena 

Kentsel Reklam ve Tic.Ltd.Şti Rasim TAŞTAN imzalı dilekçe.İlgi müzekkere ile, Troy Arena Kentsel 

Reklam ve Tic.Ltd.Şti tarafından 06.04.2015 tarihinde Başkanlığımıza verilen dilekçenin incelenmesinden 

bahse konu şirketin Alaybey Mahallesi, Çınar Çarşı –İskele Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan 

direk-pano ve trafolarda geçen sene olduğu gibi bu senede reklam uygulaması yapmak istediklerinin 

anlaşıldığı belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile, kayıtlarda yapılan incelemede 2014 Yılı yaz sezonunda 

aynı şirket tarafından anılan mahallelerde reklam uygulaması yapılmış olup 15 Nisan ve 15 Eylül tarihleri 

arasında 3.000,00 TL. Başkanlığımıza ödeme yapıldığı belirtilerek ,konunun encümen gündemine alınarak, 

tahsis işleminin yapılıp yapılmayacağının bildirilmesi istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Troy Arena Kentsel Reklam ve Tic.Ltd.Şti 

tarafından 06.04.2015 tarihinde Başkanlığımıza verilen dilekçenin incelenmesinden bahse konu şirketin 

Alaybey Mahallesi, Çınar Çarşı –İskele Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan direk-pano ve 

trafolarda reklam uygulama yapmak istediği anlaşılmış olup, geçen seneki uygulamalarda halktan ve 

işletmelerden gelen tepkiler nedeni ile  talebin reddine oy birliği ile karar verildi.  

 

    MADDE 32 : 17.04.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.Ali Özkan EROL 

imzalı dilekçe.İlgi müzekkerede, Ali Özkan EROL isimli vatandaşın 405 sayılı dilekçesi ile, Alaybey 

Mahallesi, Çınarçarşı Caddesi no:21 adresinde bulunan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait erkek kuaförü 

olarak faaliyet gösteren işyerinin faaliyet konusunu değiştirerek dondurma ve tatlı satış yeri  yapmak istediği 

belirtilerek, gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 

Alaybey Mahallesi, Çınarçarşı Caddesi no:21 adresinde erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren işyerinin 

dondurmacı olarak değiştirilmesine ilişkin Ali Özkan EROL’un talebi üzerine talebin uygunluğuna ve erkek 

kuaförü olarak faaliyet gösteren işyerinin ruhsatının  dondurmacı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

 

 MADDE 33  : 15.04.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. Ali Hazım YUNATÇI ve 

Turhan YUNATÇI ve Hasan YUNATÇI  imzalı dilekçeler.İlgi müzekkerede, 14.04.2015 tarihinde 

Başkanlığımıza verilen Ali Hazım YUNATÇI, Hasan YUNATÇI ve Turhan YUNATÇI imzalı dilekçelerin 

incelenmesinden Başkanlığımızca 6552 Sayılı Torba Yasa kapsamına girmeyen  alacaklarla ilgili borçlara 

ilişkin yapılan taksitlendirme süresi içerisinde Bozcaada’da bulunmadıklarından haberlerinin olmadığını ve 

bu sebeple borçların ödenmesine ilişkin taksitlendirme kapsamına dahil edilmelerini istedikleri belirtilmiştir. 

Yine ilgi müzekkere de kişilere ait borçlar belirtilerek, gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlgi müzekkere ve dilekçeler 

incelendiğinde;31.12.2014 tarihi itibari ile Emlak vergisi, su ve genel tahakkuk tahsilat gelirlerinden olan 

borçlarının hastalık ve ilçe dışında bulunmaları sebebi ile ödenmediği,6552 Sayılı  kanun kapsamına 

girmeyen  borçların taksitlendirilmesini istedikleri anlaşılmış olup, Ali Hazım YUNATÇI, Hasan 

YUNATÇI ve Turhan YUNATÇI’nın Belediye Encümeninin 29.12.2014 tarih 2014/105 sayılı  aldığı 

kararda belirtilen taksitlendirmeye giren emlak ve kira borçlarının taksitlendirilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

 



   MADDE 34 : İsmail GÜMÜŞ  imzalı 15.04.2015 tarih 2015/436 sayılı dilekçe.İlgi dilekçeden ,Gümüş 

Otel kiracısı İsmail GÜMÜŞ’ün yaş probleminden dolayı hibe ve destek programlarına katılamadığı bu 

sebeple de bahse konu taşınmazın işletmesini kızı Yeliz GÜMÜŞ ile adi ortaklıkta devam ettirmek istediği 

anlaşılmıştır. 

                           Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Gümüş Otel kiracısı İsmail GÜMÜŞ’ün kızı 

Yeliz GÜMÜŞ ile bahse konu işletmeye adi ortaklık talep ettiği anlaşılmış olup, adi ortaklık uygulamasının 

tüzel kişilik teşkil etmemesi sebebi ile talebin reddine oy birliği ile karar verildi.   

 

 MADDE 35 : 02.03.2015 tarihli Taktir Komisyon Kararı ve 04.02.2015 tarihli 2015/13 sayılı meclis kararı 

İlgi meclis kararı ile, mülkiyeti Rıfat TOKER’e ait ilçemiz Alaybey Mahallesi, Göl Yanı Mevkiinde bulunan 

tapunun485 ada 1-2-3 parsel no.da kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların otopark ve Pazar yeri olarak 

kullanılması amaçlı  kiralama işlemlerin başlatılması için encümene yetki verildiği ve bu karar 

doğrultusunda bahse konu yerin yıllık kira bedelinin taktir komisyonu tarafından belirlenmesi istendiği 

belirtilerek, ilgi müzekkere ile yapılan araştırmaya dair belgeler ve taktir komisyonu kararı sunulmuş ve 

komisyon görüşü ile bahse konu yerin yıllık kira bedelinin 5.000,00 TL. olacağı görüş ve kanaatine varıldığı 

belirtilmiştir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Gelir Şefliği tarafından hazırlanan muhammen 

kira bedeli hesap tutanağı ile, Belediyemizce kiralaması düşünülen 485 ada 1-2-3 parsel no.lu taşınmazların 

ilçemiz merkezinde ve şehrin gelişme yönünde bulunduğu İçişleri Bakanlığı ( Jandarma Genel Komutanlığı) 

tarafından Askeri Güvenlik Bölgesi içine alınmış ise de bu konuda yapılan girişimler sonucu askeri güvenlik 

bölgesinden çıkarıldığı ,bahse konu taşınmazın komisyonca yapılan kıymet taktirinde taşınmazın tarımsal  

faaliyeti ile, arkeolojik sit alanında kalması gibi hususlar düşünüldüğünden yıllık kira bedelinin düşük 

tutulduğu,2863 Sayılı yasa kapsamında kalan ve kesin inşaat yasağı getirilen özel mülkiyete ait 

taşınmazların kıymet taktirleri yapılır iken sit alanında değilmiş gibi değerlendirilmesi gerekliliği yasa 

kapsamında belirtilmiştir. 

                       Belediyemizce kiralama yapılacak taşınmazların 2015 Yılı turizm sezonunda ilçenin trafikten 

arındırılması düşünüldüğünden alternatif park yerlerinin yaratılması amaçlandığı bu kapsamda 

belediyemizin ticari gelir elde edeceği kaçınılmazdır. Ayrıca alınan ilçe trafik komisyon kararları 

sonucunda; Belediye Başkanlığımızın halkın ve misafirlerin otopark ihtiyacını giderecek çözümü üretmeyi 

aynı zamanda kamu yararını gözeten bir   sorumluluk olduğu da aşikardır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında 

yerin brüt 18.750,00 TL. kira bedeli üzerinden 3 yıllığına ve 4734 Sayılı Kanunun 22/e maddesi gereğince 

pazarlık usulü kiralanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

  

 

 

 

   


