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BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
05.EKİM.2016 TARİHLİ MECLİS KARARLARI
MECLİS ÜYELERİ

BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ
MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL
MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ
MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY
MECLİS KATİBİ :Gülay ELBİR USLU
KARAR

MECLİS ÜYESİ :Yahya GÖZTEPE
MECLİS ÜYESİ :Özgün YAVAŞ
MECLİS ÜYESİ :Sabri GÜLER
MECLİS ÜYESİ :Recep YALÇIN
MECLİS KATİBİ :Resmiye KURT

MADDE 63: Hikmet YİĞİT isimli vatandaşın arkadaşları tarafından şifahen iletilen talepler
üzerine Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanında bulunan çocuk parkına Hikmet
YİĞİT’in (Hiko Dayı) isminin verilmesi konusunun görüşülmesine başlandı.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Uzun zamandır Bozcaada’da ikamet
eden Hikmet YİĞİT isimli vatandaşın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi ile ,
arkadaşları ve yakınlarının Başkanlığımıza şifahen yapmış oldukları başvuru neticesinde;
Hikmet YİĞİT’in çocukları çok sevmesi ve parkın yapım aşamasında başından sonuna kadar
manevi destek vermesi sebebi ile , Hikmet YİĞİT’in ( Hiko Dayı) isminin çocuk parkına
verilmesinin istendiği anlaşılmış olup, yapılan oylama sonucunda; Alaybey Mahallesi,
Cumhuriyet Meydanında bulunan çocuk parkının isminin Hiko Dayı Çocuk Parkı olarak
isimlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
MADDE 64: Her yıl belirlenen inşaat yasağı tarihlerinin turizm sezonunun uzaması sebebi
ile , 2017 Yılında uygulanacak inşaat yasağı tarihlerinin belirlenmesi gerektiğinden konunun
görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Her yıl 15.Haziran-15.Eylül olarak
belirlenen inşaat yasağı tarihlerinin turizm sezonu tarihlerinin uzaması sebebi ile , 2017 Yılı
için yeniden belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmış olup,
2017 Yılı İnşaat Yasağı tarihlerinin ada merkezi ve ada dışı olarak 2 bölümde
ayrı ayrı belirlenmesine , ada merkezinin polis sınırlarında çizilen alan olarak , ada dışının da
Jandarma sınırlarında çizilen alan olarak belirlenmesine, ada merkezinde 1 Mayıs-1 Ekim
2017 tarihleri arasında inşaat yasağı uygulanmasına bu tarihler dışında resmi ve dini
bayramlar ile özel günlerde de inşaat faaliyetinin durdurulmasına, ada dışında ise; inşaat
faaliyetlerinin 1 Mayıs-15.Haziran 2017 tarihleri arasında hafta sonları, özel günler, remi ve
dini bayramlar hariç devamına,15. Haziran -1. Ekim.2017 tarihleri arasında inşaat yasağının
tamamen uygulanarak, ilgililere duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.
MADDE 65: Bozcaada Kent Konseyi Yürütüme Kurulu’nun 03.10.2016 tarihli toplantısında
görüşülerek Meclisimize havale edilen Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubunun
taleplerinin yer aldığı 36.nolu karar meclise okundu.
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma
Grubunun raporu okundu. Sokak hayvanlarının 2016 Yılı 2.dönem kısırlaştırma operasyonun
29-30 Ekim tarihlerinde yapılması için gerekli desteğin sağlanması ve yine 2016 Yılı
2.Dönem 6 aylık ( 01.Ekim-31.Mart) sokak hayvanları ve hayvan barınağı için kedi ve
köpek maması alınmasını talep ettikleri anlaşılmıştır. Bozcaada Kent Konseyi Doğa ve
Hayvan Hakları Çalışma Grubunun raporu incelenerek , taleplerin kabulüne oy birliği ile
karar verildi.

MADDE 66: 04.10.2016 tarihli Mimar Cansen ÇAKAR imzalı müzekkere ile, ilçemiz
Cumhuriyet Mahallesi,207 ada 4 parseldeki taşınmaza ait Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilat
dosyası sunularak, konunun mecliste değerlendirilmesi istenmiş olup,
Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi,
207 ada 4 parseldeki eski hamamda 206 m2’lik alanın tekrar kazanılması amaçlı, İmar Planı
Tadilatının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

