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KARAR 

 

         Belediye Başkan V. Gülay ELBİR USLU  Başkanlığında 23.06.2016 günü saat:15.00 da 

toplanan Belediye Encümenine Yahya GÖZTEPE katılmadı. Diğer tüm üyelerin  katılımı  ile  

gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE 37: 23.06.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.2016 yaz sezonunda 

Alaybey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı ve kordon boyunda açılan hediyelik eşya stant yeri ücreti 

tahakkukuna esas olmak üzere 2016 Yılı  işgaliye- ecrimisil  bedelinin ve stant başına alınacak olan 

Elektrik ücretinin belirlenmesi istenmektedir. 

                    Cumhuriyet Meydanı ve kordon boyunda açılan hediyelik eşya stantları 2016 Yılı 

işgaliye-ecrimisil  bedellerinin 2.000 TL. , elektrik ücretlerinin  sezonluk stant başı  150,00 TL. olarak 

belirlenmesine ,  belirlenen ücretlerin en geç 15 Ağustosa kadar tahsil edilerek , geçmiş döneme ait 

borcu bulunan esnafın borçlarının 2016 işgaliye-ecrimisil ve elektrik ücretleri ile birlikte tahsil 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

MADDE 38: Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı 21.06.2016 tarihli müzekkere. İlgi müzekkere ile, 

mülkiyeti ve kullanımı Bozcaada Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 

çeşitli şirket ve şahısların kullanımı altındaki yol, tretuvar, arsa ve çamlık vasıflı alanların yaz dönemi 

boyunca kullanımından dolayı 2015 yılında tahakkuk eden m2 işgaliye veya ecrimisil bedellerine ait 

tablo çıkarılarak,2016 yılı tahakkukuna esas olmak üzere bahse konu alanlardan 2016 yılında tahakkuk 

ettirilecek olan m2 işgaliye-ecrimisil bedelleri ile sezonluk miktarların belirlenmesi istenmektedir. 

      Aşağıda tabloda belirtilen m2 işgaliye ve ecrimisil bedelleri Belediye Encümeninin 25.05.2015 

tarih ve 2015/49 sayılı oturumunda imza altına alınmıştır. 

 
İşyerinin Vasfı 2015 Yılı işgaliye bedeli (m2) 2015 Yılı İşgaliye Bedeli 

Sezonluk ( TL) 

Lokanta,Kahve,Dük.,Cafe (m2) 87.25  

Şehir Merkezi Arsalar 48.40  

İbrahim YAVUZ  26.163,00 

Nihat ŞENOĞLU  26.163,00 

Yayım Turizm Ltd.  26.163,00 

Bulut Çınaraltı ( 95m2)  7.742,00 

Cahit BALCI 12 (m2)  978,00 

Seyit Ahmet Demir VARLI Tuv.  2.617,00 

Doğan Pazarl.Gazete Bayii  2.617,00 

Turkuaz Dağıtım Gazete Bayii  2.907,00 

 

 

 

 

   Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; mülkiyeti ve kullanımı Bozcaada Belediye 

Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları içerisinde bulunan çeşitli şirket ve şahısların kullanımı altındaki 

yol, tretuvar, arsa ve çamlık vasıflı alanların yaz dönemi boyunca kullanımından dolayı 2016 yılında 

tahakkuk ettirilecek olan m2 işgaliye-ecrimisil bedellerinin ; 

 

 

  

 



 

 

 

Lokanta, Kahve, Dükkan, Cafeler için  (m2)  90.00 , Şehir Merkezi Arsalar için 50.00, İbrahim 

YAVUZ,  Nihat ŞENOĞLU  ve  Yayım Turizm Ltd. Şirketi  için 27.100, Bulut Çınaraltı  Cafe  

(95m2) için 8.550 , Cahit BALCI 12(m2) için 1.080 , Seyit Ahmet Demir VARLI Tuv.için 2.800, 

Doğan Pazarlama Gazete Bayii ve Turkuaz Dağıtım Gazete Bayii için 3.000 TL.olarak belirlenerek, 

ilgililere tebliğine, belirlenen bedellerin tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 39 : 17.06.2016 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.İlgi müzekkere ile, 

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları içerisinde olan ve çeşitli şirket-şahısların kirası 

atındaki taşınmazlardan 2016 Yılı Haziran Ayı içerisinde 1 yıllık kira mukavelelerini dolduracak olan 

taşınmazların mukavele başlangıç ve bitiş tarihleri mukavele süreleri ve 2016 Yılı Haziran Ayı itibari 

ile mali durumlarını gösteren tablo belirtilerek, konunun encümende değerlendirilmesi istenmiştir. 
Adı-Soyadı-

Ünvanı 

Adresi Muk.Başlangıç Süresi Muk.Bitiş Aylık 

Kirası 

Açıklamalar 

Lütfü YETİŞ Park ahşap büfe 01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 155.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 
yapıl. Borcu yoktur. 

Mehmet Fethi 

AKAY 

Cami 

Sok.Dükkan 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 606.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl. Borcu yoktur. 

Berke İnş İsmail 

BEYDİLİ 

 01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 955.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl.Baş.24 taksitlendirme yapılmış olup vadesi 

geçen 11 taksit miktarı olan 14.500 TL.taksit 

borcu ve taksit harici 12.450,00 TL.kira borcu 

bulunmaktadır. 

Zekeriya 

TEZCAN 

San.Sit.A Blok 

Marangoz 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 955.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl.6 aylık 6.150,00 TL.kira borcu vardır. 

Mustafa GEREN San.Sit.A Blok 

Marangoz 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 955.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl.4 aylık 3.990,00 TL.kira borcu vardır. 

Polente Yapı 

Dekor. 

San.Sit.A Blok 

Marangoz 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 955.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl. kira borcu yoktur. 

Serdar GÜNER San.Sit.A Blok 

Marangoz 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 482.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl.6 aylık 6.030,00 TL.kira borcu vardır. 

Kadir Cemil 

IŞILDAK 

San.Sit.A Blok 

Kaynakçı 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 482.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl.6 aylık 3.182,00 TL.kira borcu vardır. 

Seracettin 

BAĞCI Lider 

Hırd. 

San.Sit.A Blok 

Kaynakçı-

tesisatçı 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 482.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 

yapıl.6 aylık 3.182,00 TL.kira borcu vardır. 

Nusrettin İNCİ San.Sit.A Blok 
Motor Tamircisi 

01.07.2015 1 yıl 30.06.2016 482.00 10 yıllık kira muk.sona ermiş olup 1 yıllık uzatma 
yapıl.5 aylık 2.570,00 TL.kira borcu vardır. 

İdeal İnş.Turizm SanSit.B Blok 

Kaynakçı-
Tesistaçı 

01.07.2015 1 Yıl 30.06.2016 482.00 Tahliye için avukata gönderilmiştir. 

   

       Encümenizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz sınırları 

içerisinde olan ve yukarıda isim ve adresleri belirtilen çeşitli şirket-şahısların kirası altındaki 

taşınmazların 2016 Yılı kira artışlarının yeniden değerleme oranında 5.58 TL. olarak uygulanmasına, 

kira artışını kabul eden borcu bulunmayan kiracıların kira mukavelelerinin 1 yıl daha uzatılmasına, 

kira borcu bulunan kiracıların borçlarını ödedikten sonra kira mukavelelerinin uzatılmasına ,ilgililere 

tebliğine oy birliği ile karar verildi.  

 

MADDE 40: 17.06.2016 tarihli Zabıta Memur V. Burçin NEÇARE imzalı müzekkere.İlgi müzekkere 

ile , Zabıta memurlarınca 16.06.2016 Perşembe günü  21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen 

kararında belirtilen  ;15 Hazian-15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasağının başlaması sebebi ile  

yapılan kontrollerde Cumhuriyet Mahallesi, 20 Eylül Caddesi no:75 de bulunan taşınmazda inşaat 

faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilerek tutanak altına alındığı belirtilerek, konunun encümence 

değerlendirilmesi istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Mahallesi, 20 Eylül Caddesi no:75 

de bulunan taşınmazda ,21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen kararında belirtilen  ;15 Hazian-15 

Eylül tarihleri arasında inşaat yasağının devam ettiğinin tutanakla tespit edilmesi sebebiyle , 

Cumhuriyet Mahallesi, 20 Eylül Caddesi no:75 de bulunan taşınmaz sahibi Akarsu varislerinin  bir 

defaya mahsus uyarılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MADDE 41: 17.06.2016 tarihli Zabıta Memur V. Burçin NEÇARE imzalı müzekkere.İlgi müzekkere 

ile , Zabıta memurlarınca 16.06.2016 Perşembe günü  21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen 

kararında belirtilen  ;15 Hazian-15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasağının başlaması sebebi ile  

yapılan kontrollerde; Cumhuriyet Mahallesi, İğdelik Sokak no:8’de bulunan Süleyman 

SEYİDZADE’nin inşaat faaliyetinde bulunduğunun tespiti üzerine uyarılarak, tutanakda imza altına 

alındığı, 17.06.2016 tarihinde tekrarlanan denetimlerde inşaat faaliyetinin devam ettiğinin tespiti 

üzerine idari yaptırım tutanağının  düzenlendiği belirtilerek,5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 

32.maddesi gereğince; konunun Encümende değerlendirilmesi istenmektedir. 

                         Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Cumhuriyet Mahallesi, İğdelik Sokak 

no:8’de bulunan Süleyman SEYİDZADE’ye ait yapıda ,yapılan denetimler sonucu 16.06.2016 ve 

17.06.2016 tarihlerinde inşaat faaliyetlerinin 21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen kararına aykırı 

olarak inşaat faaliyetinde bulunulduğunun  tespit edilmesi ve uyarılara rağmen inşaat faaliyetine 

devam edilmesi sebebi ile, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince; Emre aykırı 

hareket eden Süleyman SEYİDZADE’ye 219,00 TL. idari para cezası verilmesine, para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 42: 17.06.2016 tarihli Zabıta Memur V. Burçin NEÇARE imzalı müzekkere.İlgi müzekkere 

ile , Zabıta memurlarınca 16.06.2016 Perşembe günü  21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen 

kararında belirtilen  ;15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasağının başlaması sebebi ile  

yapılan kontrollerde ;Cumhuriyet Mahallesi, İğdelik Sokak no:17 ve no:19’da  bulunan taşınmazda 

inşaat faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilerek tutanak altına alındığı belirtilerek, konunun 

encümence değerlendirilmesi istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Mahallesi, İğdelik Sokak no:17 ve 

no:19’da bulunan taşınmazda ,  21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen kararında belirtilen  ; 15 

Haziran-15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasağı kararına aykırı davranarak inşaat  faaliyetine devam 

eden yapı müteahhidi Çağlar AKARSU’nun 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi 

gereğince; Emre Aykırı Hareketten 219,00 TL. idari para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının 

tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 43: 17.06.2016 tarihli Zabıta Memur V. Burçin NEÇARE imzalı müzekkere.İlgi müzekkere 

ile , Zabıta memurlarınca 16.06.2016 Perşembe günü  21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen 

kararında belirtilen  ;15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasağının başlaması sebebi ile  

yapılan kontrollerde ;Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Sokak’da  bulunan taşınmazda inşaat faaliyetinin 

devam ettiğinin tespit edilerek tutanak altına alındığı belirtilerek, konunun encümence 

değerlendirilmesi istenmektedir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşmede; Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Sokak’da  bulunan 

taşınmazda ,  21.05.2012 tarih 2012/49 no.lu Encümen kararında belirtilen  ; 15 Haziran-15 Eylül 

tarihleri arasında inşaat yasağı kararına aykırı davranarak inşaat  faaliyetine devam eden yapı 

müteahhidi  Ahmet DİNGİN’in 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince; Emre 

Aykırı Hareketten 219,00 TL. idari para cezası ile cezalandırılmasına, para cezasının tahakkuk ve 

tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 44 : 20.06.2016 tarih 2016/272 sayılı Bozcaada Kaymakamlığı Polis Merkezi Amirliği 

yazıları ve eki tutanak. 23.06.2016 tarihli Zabıta Memur V. Burçin NEÇARE imzalı müzekkere. 

İlgi müzekkerede, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği’nin 23.06.2016 tarih 807 sayılı yazısında Alaybey 

Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı no:41 de bulunan Polente Kafe isimli iş yerinin saat:03.00 da 

kapanması gerekirken kapanış saatine uymadığının tespit edildiği ve tutanağa işlendiği, sesli ve görsel 

olarak kayda alındığı  ilgi sayılı madde gereğince; ‘ Umama açık istirahat ve eğlence yerlerinden 

mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen , işyerlerinin işlemecilerine idari para cezası verilir. Bu 

madde de öngörülen idari para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları 

dışında il daimi encümeni tarafından verilir.’ Hükmünün açıklanarak aynı zamanda iş yerlerinin 

işletmecilerine 2559 Sayılı PVSK’nun 6/2 maddesi gereğince;2016 Yılı idari para cezasının 1.240 TL 

.ile 2.491 TL. olduğu da  belirtilerek, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi Emre Aykırı 

Davranış 219,00 TL. para cezası verilir.’ hükmü gereğince; konunun encümende değerlendirilmesi 

istenmektedir. 

                        

 

 

 

 



 

 

  Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği’nin 23.06.2016 tarih 

807 sayılı yazısı eki tutanak ve sesli-görsel cd’sinin incelenmesi sonucunda; Alaybey Mahallesi, 

Cumhuriyet Meydanı no:41 de bulunan Polente Kafe isimli iş yeri işletmecisi (mesul müdürü)Doğukan 

AKMEŞE’ye, Belediye Encümeninin 26.05.2016 tarih 2016/29 sayılı kararında belirtilen işyeri açılış-

kapanış saatlerine uymaması sebebi ile , 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi Emre Aykırı 

Davranış 219,00 TL., aynı encümen kararında belirtilen müzik sesinin  saat:12.00 da kısılarak hizmet 

verilmesi hususuna da aykırı davranması sebebi ile ,  2559 Sayılı PVSK’nun  6/2 maddesi gereğince; 

1.240 TL.  idari para cezası verilmesine.Para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


