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KARAR 

 
            Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 25.05.2015 günü saat:15.00 da toplanan 

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

 

  MADDE 38 : 13.05.2015 tarih 975 sayılı mimar Selcen KANDEMİR imzalı müzekkere.İlgi müzekkere ile, 

ilçemiz Alaybey Mahallesi ,Namazgah Meydanı 505 ada 14 parsel’in 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 

Planına esas yola terkinin mevcut olduğu belirtilerek,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 16.maddelerine göre 

gerekli Encümen Kararının alınması istenmektedir.  

                    Encümenimizce yapılan görüşme ve dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Alaybey Mahallesi, 

Namazgah Meydanı 505 ada 14 parselin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 16.maddesine göre yola terk 

işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 39: 29.04.2015 tarihli mimar Selcen KANDEMİR imzalı müzekkere.İlgi müzekkere ile, ilçemiz 

Cumhuriyet Mahallesi ,Ovalık Mevkii 172 ada 108,53 ve 51 no.lu parsellerin 16.04.2015 tarih ve 445 sayılı 

dilekçe ile birleştirilmek istendikleri belirtilmiştir. 

                    Yine ilgi müzekkere ile,172 ada 108,53 ve 51 no.lu parsellerin /100000 ölçekli Çevre düzeni 

planında tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak yer aldığı ve 3.derece doğal sitte bulunduğu belirtilmiş,3194 

Sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 16.maddeleri gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                     Encümenimizce yapılan görüşme ve dosyasında yapılan inceleme neticesinde; Cumhuriyet 

Mahallesi ,Ovalık Mevkii 172 ada 108,53 ve 51 no.lu parsellerin ,3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 

16.maddesine göre birleştirilmelerine oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 40: 05.05.2015 ve 21.04.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkereler.05.05.2015 tarihli 

müzekkere ile, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait, ilçemiz Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı 28 

kapı no.sunda bulunan otel vasıflı ( Gümüş Otel) taşınmazın kiracısı İsmail GÜMÜŞ tarafından Başkanlığımıza 

sunulan 22.04.2015 tarih 483 kayıt no.lu dilekçesinde kiracısı olarak bulunduğu otelin işletmeciliğini yaşlılık ve 

sağlık problemleri gibi nedenlerle devam ettirmekte zorlandığını ve bu sebeple Gümüş Oteli kızı Yeliz 

GÜMÜŞ’e devretmek istediğinin ve  21.04.2015 tarihli müzekkere ile, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 

Çınarçarşı Caddesi eski belediye altında bulunan Vitamin Büfe ismi altında hizmet veren taşınmaz kiracı Cahit 

BALCI tarafından Başkanlığımıza verilen dilekçeden; Cahit BALCI’nın sağlık sebepleri dolayısıyla Vitamin 

Büfe isimli işyerini oğlu Ahmet BALCI’ya devretmek istediğinin  anlaşıldığı belirtilmiştir.  

                       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; her iki müzekkere ve ekleri dilekçeler ile anlaşılan 

Gümüş Otel işletmecisi İsmail GÜMÜŞ’ün sağlık sebepleri ile Oteli kızı Yeliz GÜMÜŞ’e devretme talebi ve 

yine Vitamin Büfe işletmecisi Cahit BALCI’nın sağlık problemleri sebebi ile, işletmeyi oğlu Ahmet BALCI’ya 

devretme talebi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66.maddesi gereği İta Amirinin yetkisinde olması nedeni 

ile Encümenin böyle bir karar almasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 41 : 22.04.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.İlgi müzekkere ile, Mülkiyeti 

Belediye Başkanlığımıza ait 01.04.2015 ve 01.05.2015 tarihi itibari ile 1 yıllık kira mukavele süreleri dolan 

taşınmazların kira mukavelesinin uzatılması ve aylık kira artış oranının belirlenmesi için 23.03.2015 tarihinde 

Gelir Şefliğine verilen müzekkerenin Belediye Encümeninin 02.04.2015 tarihli oturumunda incelenmesi sonucu 

kira borçları için taksitlendirme yapan kiracılarımızdan 2015 Yılı Mart Ayı itibari ile borcu olan Yayım Turizm 

Müsteciri Hüseyin YAYIM, Mehmet-Meral BORUZAN ve İsmail GÜMÜŞ’ün  15 gün içerisinde borçlarını 

ödemek kaydı ile, konunun tekrar encümende görüşülmesine karar verildiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere 

ile yukarıda adı geçen kiracıların 2015 Yılı Mart Ayı itibari ile tahakkuk eden kira borçlarını gelir şefliğine 

ödedikleri bu sebepten 1 yıllık kira mukavelelerinin uzatılıp, uzatılmayacağının uzatılacaksa uygulanacak artış 

oranının belirlenmesi istenmektedir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde;2015 Mart Ayı itibari ile tahakkuk eden kira 

borçlarını ödeyen Hüseyin YAYIM, Mehmet-Meral BORUZAN, İsmail GÜMÜŞ isimli kiracılarımızın  kira 

artış oranlarının yeniden değerlendirme oranında arttırılmasına  ( 10,11) artışı kabul eden kiracılarımızın kira 

mukavelelerinin 1 yıl daha uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 



 

  MADDE 42 : 12.05.2015 tarihli Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere.11.05.2015 tarihli Mehmet 

SABANCI imzalı müzekkere.İlgi müzekkere ile, 11.05.2015 tarihinde Başkanlığımıza verilen Belediyemiz 

kiracısı Mehmet SABANCI imzalı dilekçenin incelenmesinden Başkanlığımızca 6552 Sayılı Torba Yasa 

kapsamına girmeyen alacaklarla ilgili borçlara ilişkin yapılan taksitlendirme süresi içerisinde dilekçe sahibinin 

Bozcaada da bulunmaması sebebi ile haberi olmadığını belirttiği ve borçlarına ilişkin yapılandırmaya kendisinin 

de dahil edilmesinin istendiği ve konu ile ilgili gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                    Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediyemiz kiracısı Mehmet SABANCI’nın 

dilekçesi uygun görülerek, borçlarının yapılandırma koşulları çerçevesinde yapılandırılmasına oy birliği ile 

karar verildi. 

 

 MADDE 43 : 07.05.2015 tarihli Mimar Selcen KANDEMİR imzalı müzekkere.27.04.2015 tarihli Ali 

TASLAK imzalı dilekçe.İlgi müzekkere ile, Zübeyde Hanım Park Kahvesi işletmecisinin mülkiyet Belediye 

Başkanlığımıza ait Alaybey Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Park Kahvesi’nin 2013 Yılında Belediye 

tarafından yenilenmesi esnasında yapılan yanlış projelendirmeden kaynaklı birçok sorun olduğunu belirttiği,çatı 

aktarımı ,bahçedeki çakıl taşları ve elektrik tesisatı ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ettiği belirtilmiştir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Zübeyde Hanım Park Kahvesi mesul müdür Ali 

TASLAK tarafından verilen dilekçe okunarak, Çatı tadilatının ve çevre düzenlemesinin Belediye Başkanlığımız 

tarafından yapılmasına, talep edilen elektrik alt yapısının ise kendileri tarafından yapılmasına oy birliği ile karar 

verildi.  

 

  MADDE 44 :Belediye Zabıta Komiserliği’nin 07.05.2015 tarihli müzekkeresi ve eki 2 adet dilekçe. İlgi 

müzekkere ile ,dilekçe sahibi Abdullah TEKİN’in Belediyemizin Alaybey Mahallesi, Emniyet karakolu 

bitişiğinde çalışan S.S.60 no.lu hattını Ahmet TEKİN’e satmak istediğinin anlaşıldığı belirtilmiştir. 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Belediyemizce verilen taksi-dolmuş devir 

izinlerinin 02.03.2011 tarih ve 2011/22 sayılı kararı ile belirlenen 24 maddelik Taksi-Dolmuş Yönetmeliğine 

uygun olarak yapılması gerektiği ;Yönetmeliğin 8. Maddesinde yapılması gereken iş ve işlemler sıralanarak A 

ve B bentlerinde talep sahiplerinden istenilecek belgeler belirtilmiş olup, talep dilekçelerinde herhangi bir evrak 

bulunmaması sebebi ile dolmuş hattı devrinin mümkün olmadığına ,Zabıta Komiserliği’nce eksik evrakların 

tamamlanması SS 60 No.lu Bozcaada Taşıyıcılar Kooperatifinden uygunluk yazısı alındıktan sonra konunun 

encümende değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 45:Zabıta Komiserliği’nin  22.05.2015 tarihli müzekkeresi ve eki 2 adet dilekçe. İlgi müzekkere ile 

,Recep TUNA isimli şahsın Belediyemiz Alaybey Mahallesi,Cumhuriyet Meydanında çalışan 17 T 6002 Plaka 

no.lu taksi ve hattını Sııka ÖZCAN’a satmak istediğinin anlaşıldığı belirtilmiş, gerekli encümen kararının 

alınması istenmiştir. 

                       Encümenimize yapılan görüşme neticesinde;Belediyemizce verilen taksi-dolmuş devir izinlerinin 

02.03.2011 tarih 2011/22 sayılı kararı ile belirlenen 24 maddelik Taksi-Dolmuş Yönetmeliği’ne uygun olarak 

yapılması gerektiği ;Yönetmeliğin 8. Maddesinde yapılması gereken iş ve işlemlerin sıralandığı A ve B 

bentlerinde talep sahiplerden istenilecek belgelerin sıralandığı belirtilerek, talep dilekçelerinin ekinde herhangi 

bir belge olmaması sebebi ile  ;taksi devir talebinin uygun olmadığına,Zabıta Komiserliğince ilgi dilekçe 

sahiplerine eksik evrakların tamamlanması için tebligat çıkartılmasına ve yapılan inceleme sonucunda;Sıdıka 

ÖZCAN’ın ehliyetinin bulunmaması sebebi ile ;Yönetmeliğin 8.maddesinin A bendinin 5.fıkrası gereğince;taksi 

hattı devrinin mümkün olmadığına  oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 46: 07.05.2015 tarihli Mimar Selcen KANDEMİR imzalı müzekkere.27.04.2015 tarihli Ali 

TASLAK imzalı dilekçe.İlgi müzekkere ile, Zübeyde Hanım Park Kahvesi işletmecisinin mülkiyet Belediye 

Başkanlığımıza ait Alaybey Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Park Kahvesi’nin 2013 Yılında Belediye 

tarafından yenilenmesi esnasında yapılan yanlış projelendirmeden kaynaklı birçok sorun olduğunu belirttiği,çatı 

aktarımı ,bahçedeki çakıl taşları ve elektrik tesisatı ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ettiği belirtilmiştir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Zübeyde Hanım Park Kahvesi mesul müdür Ali 

TASLAK tarafından verilen dilekçe okunarak, Çatı tadilatının ve çevre düzenlemesinin Belediye Başkanlığımız 

tarafından yapılmasına, talep edilen elektrik alt yapısının ise kendileri tarafından yapılmasına oy birliği ile karar 

verildi.  

 

 MADDE 47 : 07.05.2015 tarihli  Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ  imzalı müzekkere İlgi müzekkere ile, 

Güney Su Ürünleri Denizcilik Sanayi Tic.Ltd.Şti’nin Belediye Başkanlığımıza dilekçe ile başvuru yaptığı 

Cumhuriyet Mahallesi, Çınarçarşı Caddesi,no:80 adresindeki arsa vasıflı taşınmaza araç motorsiklet ve bisiklet 

kiralama yeri açıp çalıştırmak istediği belirtilerek, gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                            Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Güney Su Ürünleri Denizcilik Sanayi 

Tic.Ltd.Şti’nin Cumhuriyet Mahallesi, Çınarçarşı Caddesi,no:80 adresindeki arsa vasıflı taşınmaza araç 

motorsiklet ve bisiklet kiralama yeri açma talebi uygun görülerek, izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

  

 



   MADDE 48 : 20.05.2015 tarihli  Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ  imzalı müzekkere .15.05.2015 tarihli 138 

sayılı İlçe Emniyet Amirliği yazıları ve eki tutanak.İlgi müzekkerede, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği 

tarafından Polente Cafe isimli işyerinin canlı müzik yayınını dışarı verdiğini ve canlı müzik izin belgesinin 

olmadığının tespit edildiği belirtilmiştir. Yine müzekkerede, 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.’ hükmünün yer aldığı ve 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 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince; emre 

aykırı davranış 208 TL. gürültü ile ilgili olan 36.maddede ticari işletmeye 2.124 TL.-10.635 TL. arası para 

cezası uygulanır. hükümleri gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                    Encümenimizce yapılan görüşmede; İlçe Emniyet Amirliği’nin tutanağı okundu. İşyeri ruhsat ve 

konu ile ilgili mevzuatın incelenerek bir sonraki encümende görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 49 : 14.05.2015 tarihli  Gelir Şefi Zafer TEKİN  imzalı müzekkere .İlgi müzekkerede, Mülkiyeti ve 

kullanımı Belediye Başkanlığımıza ait, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan şirket ve şahısların kullanımı 

altındaki yol, tretuvar, arsa ve çamlık vasıflı alanlardan 2014 yılında tahakkuk ettirilen işgaliye bedellerine ait 

liste belirtilerek, bahse konu alanlardan 2015 Mali Yılı içerisinde tahakkuk ettirilecek olan m2 ecrimisil 

bedelleri ile sezonluk olarak şahısların kullanımı altındaki alanlardan alınacak olan işgaliye bedellerinin 

belirlenmesi istenmektedir. 

 

İşyerinin Vasfı 2014 Yılı İşgaliye Bedeli (m2) 2014 Yılı İşgaliye Bedeli  

(Sezonluk) 

Lokanta-kahv.-Dükkan-Cafe 

vs.(m2) 

79.20 TL.  

Şehir merkezi arsalar ( m2) 48.40 TL.  

İbrahim YAVUZ  23760.00 TL. 

Nihat ŞENOĞLU  23760.00 TL. 

Yayım Turizm Ltd.Şti  23760.00 TL. 

Bulut Çınaraltı     7920.00 TL. 

Cahit BALCI  İlk defa belirlenecek 

Ahmet DEMİR ( Şehir tuvaleti)     2376.00 TL. 

Doğan.Dağ.Paz ( Gazete Bayii)     2376..00 TL. 

Turkuaz Dağ.Paz.( Gazete Bayii)      2640.00 TL. 

 

                          Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde;Mülkiyeti ve kullanımı Belediye Başkanlığımıza 

ait, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan şirket ve şahısların kullanımı altındaki yerlerin 2015 Mali Yılı için şehir 

merkezindeki arsaların (m2) artış yapılmayarak aynı kalmasına,Cahit BALCI’ya ait yerin                                                                                           

, Lokanta-kahv.-Dükkan-Cafe vs.(m2), İbrahim YAVUZ Nihat ŞENOĞLU, Yayım Turizm Ltd.Şti, Bulut 

Çınaraltı, Ahmet DEMİR ( Şehir tuvaleti), Doğan.Dağ.Paz ( Gazete Bayii), Turkuaz Dağ.Paz.( Gazete Bayii) 

Yeniden Değerlendirme oranında % 10.11 oranında artış uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


