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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

26.05.2016 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 Başkan V. Recep   Başkanlığında 26.05.2016 günü saat:15.00 da toplanan Belediye 

Encümenine tüm üyelerin  katılımı  ile  gündemde bulunan konunun görüşülmesine başlandı. 

 

MADDE 28:05.04.2016 tarihli 2016  / 25 sayılı encümen kararı. 

                     İlgi karar gereğince; Mülkiyeti ve kullanımı Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz 

Cumhuriyet Mahallesi, Alsancak Sokakta 223 ada 1 parsel no.lu bina kapsamında yer alan 18 no.lu 

dükkan vasıflı taşınmazın ilgi karar gereğince;26.05.2016 Perşembe Günü saat:15.00 da aylık 865,00 

TL.muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince; açık 

arttırma usulü ile 05.04.2016 tarihli Encümen toplantısında tanzim edilen 22 genel 20 özel maddelik 

şartlar doğrultusunda kasap dükkanı olarak kiralanmak üzere 3 yıllığına ihalesinin yapılması imza 

altına alınmıştır. 

                  İhale dosyasında yapılan incelemede;2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Ve 

18.maddeleri gereği bahse konu taşınmazın ihalesine ilişkin ilanların 06.05.2016 tarih ve 915 sayılı 

yazı ekinde Alaybey ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlıklarına, çevre il ve ilçeler ile kendi ilçemiz 

sınırları içerisinde ilan ettirildiği ve ilan tutanakların dosyasında mevcut olduğu ihaleye katılabilmek 

için iştirakçilerden istenilen belgelerin katılımcılar tarafından ihaleden önce dosyasına teslim ettikleri , 

yapılacak olan dükkan kiralama ihalesine 1 no.lu dükkanda belirtildiği üzere 2 kişinin katılımcı olduğu 

ve kişilerin ihaleden önce ihale geçici teminatını başkanlığımıza yatırdıkları ve bir kez daha komisyon 

huzurunda kontrol edildikten sonra komisyonumuzca ihalenin yapılmasında bir sakınca olmadığı 

kanaatine varılarak , teminat yatırma sırasına göre 865,00 TL.muhammen bedeli üzerinden açık 

arttırma usulü ile ihaleye başlandı. İştirakçilerden Şükrü ARSLAN 990,00 TL.de çekildi. İmzası 

alınarak, en son ve en çok artıran 2 no.lu iştirakçi Hasan DENİZLİ 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45.maddesi gereğince; Cumhuriyet Mahallesi, Alsancak Sokak , 223 ada ,1 parsel ,18 kapı 

no.lu işyeri-dükkan vasıflı taşınmazın aylık 1.000,00 TL. muhammen bedeli üzerinden kiralama 

ihalesinin yapılmasına. İhalenin 2886 Sayılı Kanununun 31.maddesi gereğince; İta Amirinin 

onayından sonra kesinlik kazanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

MADDE 29 : 26.05.2016 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 30: 20.05.2016 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.  

                    İlgi müzekkere ile Bozcaada SS 60 nolu  Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığınca kooperatif 

bünyesinde bulunan ilçemiz içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin önerilen yol 

Güzergahlarının tespit edilmesini ve harçlarının 2 eşit taksitte ödenmesini arz ederim denilmektedir 

                Encümenimizce yapılan görüşmede  ; aşağıda yazılı Bozcaada yaz dönemi minibüs 

yol güzergahı listesinin aynen kabulüne ve minibüsçülerimizin Belediyemize ödemeleri gereken  

ruhsat vize harçlarını 15 Ağustos 2016 gününe kadar ödemeleri,1 Eylül 2016 tarihine kadarda  yol 

güzergah harçlarının Belediyemiz tahsildarlığına yatırılmasına, borcu olanların borçlarını ödedikten 

sonra vize ve yol güzergah belgelerinin verilmesine , aşağıda yazılı yol güzergah listesinin aynen 

uygulanmasına ve ilgililere tebliğine oybirliği ile karar verildi. 

       

KABUL EDİLEN YOL GÜZERGAH LİSTESİ 

 

AKVARYUM GİDİŞ :Merkez,Poyrazliman,Kayrak,,Çapraz Mevkii,Tuzburnu,Çanak liman,Mer 

mer burnu ,19 Evler ve Ayana. 

AKVARYUMDÖNÜŞÜ:Ayana,19Evler,Mermer burnu, Çanakliman, Tuzburnu, Çapraz, Kayrak, 

Poyrazliman, Merkez. 

AYAZMA GİDİŞ:Merkez,182 Evler,Kumkuyu,Papazbahçe,Ayazma manastırı,Ayazma plajı. 

AYAZMA DÖNÜŞ:Ayazma plajı,Ayazma manastırı,Papazbahçe,Kumkuyu,182 Evler,Merkez 

AYAZMA GİDİŞ 2:Merkez,182 Evler,Kumkuyu,Amerikan Çeşme,Habbele,Sulubahçe,Ayazma 

AYAZMA DÖNÜŞ 2:Ayazma,Sulubahçe,Habbele,Amerikan Çeşme,Kumkuyu,182 Evler,Merkez 

ADA TURU:Polente feneri dahil Bozcaada’nın etrafı. 

ÇAYIR GİDİŞ  :Merkez, Sanayi Sitesi,Çayır Plajı, Almacık, Saraya, Habbele,Sulubahçe,Ayazma 

ÇAYIR DÖNÜŞ :Ayazma,Sulubahçe,Habbele,Saraya,Almacık,Çayır Plajı,Sanayi Sitesi,Merkez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


