
 

T.C. 

BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

19.06.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI 

  

ENCÜMEN ÜYELERİ 

 
BELEDİYE BAŞKANI : Dr.Hakan Can YILMAZ  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Hakkı TURGAL  

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ : Muharrem KANAR  

ÜYELER : Yahya GÖZTEPE, Recep YALÇIN  

 

KARAR 
             Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 19.06.2015 günü saat:15.00 da toplanan 

Belediye Encümenine Yazı İşleri Müdürü Hakkı TURGAL katılmadı. Diğer tüm üyelerin katılımı ile gündemde 

bulunan konuların görüşülmesine başlandı.  

  

 MADDE 53:11.06.2015 Tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.İlgi müzekkere ile, Belediyemiz 

bünyesinde Bozcaada-Çanakkale arasında yolcu taşıma işi yapan otobüste kullanılan ve Belediye encümeninin 

19.07.2012 tarih ve 212/65 sayılı kararı gereği bastırılan 500 adet yolcu taşıma bileti koçanlarının azalmış 

olmasından dolayı herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için yeni koçan bastırılması gerektiği belirtilerek, 

500 adet 50 çift yapraklı yolcu taşıma biletinin bastırılması istenmektedir.Encümenimizce yapılan görüşme 

neticesinde; Belediyemiz bünyesinde Bozcaada-Çanakkale arasında yolcu taşıma işi yapan otobüste kullanılmak 

üzere ,ilgi müzekkere ile talep edilen 500 adet 50 çift yapraklı yolcu taşıma bileti bastırılmasına oy birliği ile 

karar verildi.  

  

  MADDE 54:12.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.778 no.lu Nail BEYCAN 

imzalı dilekçe. İlgi müzekkere de  Alaybey Mahallesi,Yalı Caddesi no:16 Tenedos ünvanlı işyerinin ön kısmına  

Güneş ve yağmurdan korunma amaçlı tente yapılmak istendiği belirtilerek, gerekli enümen kararının alınması 

istenmektedir.Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde ;Nail BEYCAN’ın Alaybey Mahallesi, Yalı Caddesi 

no:16 Tenedos isimli işyerinin ön kısmına güneş ve yağmurdan korunma amaçlı tente yaptırma 

talebinin,Belediye Başkanlığımıza gösterilerek, onay alınmak suretiyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.   

 

 MADDE 55 : 19.06.2015 tarihli Harita Teknikeri İlhan AYTEPE imzalı müzekkere. Çanakkale Valiliği 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2956 sayılı yazıları. İlgi müzekkerede,2956 sayılı yazı ile ilçemiz 

Alaybey Mahallesi,531 ada 26-34-35-37-40 ve 41 parseller üzerinde Spor Müdürlüğünce spor salonu yapılmak 

istendiği ,söz konusu parseller üzerinde  1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli 

koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ödenek bulunmamasından 

dolayı tarafımızca ödenmesinin talep edildiği belirtilerek, encümence değerlendirilmesi istenmektedir.                   

Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahallesi,531 ada 26-34-35-37-40 ve 41 parseller 

üzerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce spor salonu yapılmak istendiği anlaşılmış olup, Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü’nde ödenek bulunmaması sebebi ile, söz konusu parseller üzerinde  1/5000 ölçekli 

koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin Belediye 

Başkanlığımız tarafından ödenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.   

 

  MADDE 56 : 10.06.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. Avea İletişim Hizmetleri’nin 781 

sayılı dilekçeleri.İlgi müzekkerede; Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi yetkilisi Gökhan İZBUL 

tarafından Başkanlığımıza verilen ve 781 kayıt no ile Gelir Şefliğine havale edilen dilekçe ve muhteviyatının 

incelenmesi sonucu Bozcaada Feribot iskelesinin yan tarafındaki alanın 4 aylık süre ile Mobil karavan radyo baz 

istasyonu kurmak üzere tahsis edilmesi ve kurulum için izin talep edildiği belirtilerek, konunun encümende 

görüşülmesi istenmiştir.Encümenimizce yapılan görüşmede; Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi yetkilisi 

Gökhan İZBUL tarafından , Bozcaada Feribot iskelesinin yan tarafındaki alanın 4 aylık süre ile Mobil karavan 

radyo baz istasyonu kurmak üzere tahsis edilmesi talebi ve eki dosyası incelenerek, talebin uygun olmadığına oy 

birliği ile karar verildi.         

     

 MADDE 57: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Melih ÖZKAN imzalı 685  sayılı dilekçe.İlgi dilekçe ile, 

Başkanlığımız mülkiyetindeki 2 noktada ,Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin smallcell olarak adlandırılan ve 

küçük ölçekte hizmet veren cihazları konumlandırmak istedikleri ,özellikle yaz sezonlarının yoğun geçtiği 

yerlerde veri trafiğinin artması sebebi ile, hizmetin aksamasını önleyeceği belirtilmiş ve yine cihazla ilgili olarak 

çevreye vereceği maksimum etkinin bir florasan ampul ya da kablosuz internet modemden çok daha az olduğu 

açıklanarak konu ile evraklar sunulmuş ve gerekli iznin verilmesi talep edilmiştir. Encümenizce yapılan 

görüşme neticesinde; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin smallcell olarak adlandırılan cihazları Belediye 

Başkanlığımıza ait 2 noktada konumlandırma talepleri ve dilekçe eki dosyaları incelenerek, talebin uygun 

olmadığına oy birliği ile karar verildi.   

 

   



 

      

    MADDE 58: 19.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkereler. Abdullah Ahmet 

TEKİN VE Ahmet TEKİN imzalı dilekçeler.İlgi müzekkerelerde; ilgi dilekçeler ile , Abdullah Ahmet 

TEKİN’in ait S.S.60 No.lu Bozcaada Taşıyıcılar Kooperatifinde bulunan hattını oğlu Ahmet TEKİN’e 

devretmek , Ahmet TEKİN’in de babasına ait olan hattı devralmak istediğinin anlaşıldığı belirtilerek, 

Encümende değerlendirilmesi istenmektedir.Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Abdullah Ahmet 

TEKİN’e ait S.S.60 No.lu Bozcaada Taşıyıcılar Kooperatifinde bulunan hattı oğlu Ahmet TEKİN’e devretme 

talebine ilişkin dosyada yapılan incelemede; devir işlemleri için gerekli belgelerin tam olduğu görülmüş olup, 

Abdullah Ahmet TEKİN’e ait S.S.60 No.lu Bozcaada Taşıyıcılar Kooperatifinde bulunan hattın oğlu Ahmet 

TEKİN’e devretmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.   

   MADDE 59 : Hakan UNUTULMAZ imzalı dilekçe.18.05.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı 

müzekkere.İlgi müzekkerede; Hakan UNUTULMAZ isimli şahsın başvuru dilekçesi ile ;  Cumhuriyet 

Mahallesi, İnönü Caddesinde bulunan tapunun 188 ada 47 ve 48 parsel no.sunda kayıtlı ve Ela Tenedos ismi 

altında konaklama hizmeti veren otel vasıflı işletmenin hizasında bulunan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 

188 ada 37-38-39 no.lu parsellerin bulunduğu arsa vasıflı taşınmazları oteline gelen misafirlerine ait araçlara 

otopark hizmeti vermek amacıyla bedeli karşılığında kullanmak istediğinin anlaşıldığı belirtilmiştir.                        

Yine ilgi müzekkere ile ,kiralanması talep edilen parsellerin 3.derece arkeolojik kentsel sit konut alanı 

kapsamında olduğu ,37 parselin 67.36 m2 – 38 parselin 46.61 m2 – 39 parselin 30.18 m2 yüzölçümüne ve 

toplamda kullanılmak istenilen alanın 144.15 m2 olduğu açıklanarak, konunun encümence değerlendirilmesi 

istenmektedirEncümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Hakan UNUTULMAZ isimli şahsın ,mülkiyeti 

Belediye Başkanlığımıza ait 188 ada 37-38-39 no.lu parsellerin bulunduğu arsa vasıflı taşınmazları otopark 

olarak kullanmak istediği anlaşılmış olup , dilekçe ekleri ve konunun incelenmesi sonucu;25.05.2015 tarihli 

encümen toplantısında alınan 2015/49 sayılı karar ile şehir merkezindeki arsalar için belirlenen m2 işgaliye 

bedeli ile, arsaların alanı çarpımı sonucu belirlenen bedelin  ( 48.40 x 144.15 =6976,86 TL.) ecrimisil bedeli 

olarak Hakan UNUTULMAZ tarafından kabul edilmesi ile ,Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 

Müdürlüğü’nün zemindeki fiziki yapının düzeltilmesine izin vermesi durumunda 2863 Sayılı Kanununun 

14.maddesi uyarınca; talebin  uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.   

   MADDE 60: 25.05.2015 tarih 2015/48 sayılı encümen kararı.15.05.2015 tarihli 138 sayılı İlçe Emniyet 

Amirliği yazıları ve eki tutanak ile, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği tarafından Polente Cafe isimli işyerinin 

canlı müzik yayınını dışarı verdiğini ve canlı müzik izin belgesinin olmadığının tespit edilmiş ve konu ilgi 

madde 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.’ Belediye 

Encümenine havale edilmiştir. 25.05.2015 tarihli encümen toplantısında alınan 2015/48 sayılı karar 

gereğincede; işyeri ruhsat ve konu ile ilgili mevzuatın incelendikten sonra encümende değerlendirilmesine karar 

verilmiştir.Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçe Emniyet Amirliği’nin tutanağı ve konu ile ilgili 

mevzuat incelenmiş olup, Zabıta Talimatnamesinin 4.bölümünün 12.maddesi 10.fıkrasında ‘işyerlerinde ve 

meskenlerde pikap, radyo, teyp, televizyon vb. cihazların seslerini aşırı derecede yükseltmek ve hoparlörlerini 

dışarıya koymak suretiyle gürültü çıkararak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.’ denildiğinden; Polente Turizm 

Ltd.Şti’ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince; emre aykırı davranıştan 208,00 TL. 

,gürültü ile ilgili olan 36.maddede geçen  ticari işletmeye 2.124 TL.-10.635 TL. arası para cezası uygulanır. 

hükmü gereğince de ;2.124,00 TL. idari para cezası verilmesine ,para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği 

ile karar verildi.       

 

 


