5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 2l. maddeleri hükümlerine ulılaıak, Edime
Belediye Meclisinin 20l7 dönemine ait 05.09.20l7 salı günü saat 15,00'te Belediye Meclis
Salonıında ı,apmış olduğu Eylül a_vı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara
bağlanan hususlara dair karar özetidir.

,toPLANTIDA BULt]NANLAR
Mahmut KESKiN. Çiğdem GEGEoĞLU, Türker ALl'IERLER, Aydın KORUYAN,
Semih ÇINAR. Ali YAZIcl. Erkan MAKAS. Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Mehmet
ÖZÇL]HACü. serkan l-iZNAK. Yüksel AKSoY. Turgl.ıt TERZi, Meıek azcÖR, Mehmet
ÖZÜLKÜ. Nahide DEMiR. Şenol EKŞi, 'famer KARADıĞ, ismail YILDIZ, Ahmet
KARAG{]LLE. Ezgi YETKiNER. Nevzat GiinKa\Ner, Hıiseyin ÜLKER.

1,oPLANTIDA BtJLUNMAYANLAR
Alıaç DiLCİ, ismail ARDA
\L\;,'-El.(l._
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Hasan YÜREK, Hakan GiYiK, Refik
DAĞDEViRtN. Sevda Nur KtJRBAN.

\ L.{lt

ŞAHN,

Ramazan

TANAL,

Hakan
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Mazeretlerinden dolayl bugünkü toplantıya katülamayacağını bildiren üyelerden Hasan
ııatan GiYiK. Refik ŞAHN. Ramazan TANAL, Hakan DAĞDEVIRfN. Sevda
Nur KURBAN'|n mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantlda izinli sayılmalarına
oybirliği ile karaı verilmiştir.

ı'UıEr.

2- cündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Trakya
Üniversitesi Rektöılüğü Yapı işl. ve Tek. Daire Başkanllğınln l8.08.2b17 taıih ve E,75967
sayıll yazısı ile lmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze yapllan imar planı değişikliği talebi ile
ilgili l adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmaı ve Şehircilik
Müdürlüğünün 05.09,20l7 tarih ve E.2l6l67 sayıll 1,azısı. Kozlukebir Belediyesi tarafından
her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl l5-16-17 Eylül 20l? tarihlerinde düzenlenecek
olan Alantepe Yağlı Güreşleri etkinliklerine Belediyemiz Giireş ve Dal.ul-zuma Ekibi davet
edilmiştir, söz konusu etkinliğe ilimiz ve Belediyemiz adına katılmak üzere ekli listede adl
geçen personeller. Belediyemiz Encümeninin 24.08.20]ü'1 tarih ve 20l7ll053 sayılı karan ile
görevlendirilmişlerdil söz konusu yundışl görevlendirmenin Belediyemiz MecIisi tarafından
onaylanmasl ite ilgili Kültür ve Sosyal işler Müdürlüeünün 05.0q.]0l7 larih ve E.2l5943
sayılı yazısı. Basln Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü personeli sözleşmeli kameİaman
Nurdan YALABIK'a Belediye Encümeninin 10.08.2017 tarih ve 20171982 karan ile gri
hizmeı pasaponu çıkartllmıştlr. Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine sözleşmeli kameraman
Nurdan YALABIK'a gri hizmet pasaportu verilmesine dair aynca Belediye Meclis Kararı
talep edilmiştiı. Bu kapsamda Belediye Encümeninin 10.08.2017 ta h 20171982 sayılı
karaıının tselediyemiz Meclisi tarafindan onaylanması ile ilgili Basm Yayın ve Halkla
Ilişkiler Müdürlüğünün 05.09.20l7 tarih ve E.2]6028 sayılı yazısı olduğunu, bunların
gündeme alınması hususunda oylama yapacağınü. belirtmesinden sonra işaletle yapılan
oylaıra sonucunda; yukarıda belirtilen giındem dlşı 3 (ÜÇ) maddenin meclis giindemine
alınmasına oybirliği ile karaı verilmiştiı,
3- Bir önceki toplantlya ait 01,08.20l7 tarilrli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müakerede :
İşaretle vapılan oylaına sonucunda; bir önceki toplantıya ait 01.08.20l7 talihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul ediImiştir,
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4- Belediye Meclisinin 01.08.20l7 tarihli

toplantısında İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 25.07.2017 tarih ve E,2046ll İayılı yazısı ve ekinde bulunan II Sayılı
Cetvelde: Boş Kadıo Değişikliği (Memur) olarak beliltiIen'.kaldtrılmak istenen kadronlın..
sütununda yer alan TH Mühendis ünvanlı ..8.'derece ibaresi o1.08.20l7 tarih ve 20l7ll40
sayl]l kaıarda sehven 3 derece olarak il'ade edildiğinden bu ibarenin.'8'. derece Mühendis
olarak tashih edilmesi hususu iIe ilgili Yazı işleri Müdiirlüğtinün 10.o8.20l7 tarih ve
E.2J l024 sayılı yazısı meclis giindeminde yer almakla yapıları miİzakerede;
lşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 00,08.20l7 taıihli
toplaJıtlsında insan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünü; 25,o7.20l7 tarih ve E.2046l
l savıl]
yazlsü ve ekinde bulunan II Sayılı Cetvelde: Boş Kadro Değişikliği (Memur)
olarak beIirtilen
"kaldırılmak istenen kadronun" sülununda yer alan TH Muhendii iinvanlı.i8''
derece ibaıesi
01.08.2017 tarih ve 20l7ll40 sayılı kararda sehven 3 derece olaıak ifade edildiğinden
bu
ibarenin "8" derece Mühendis olaük tashih edilmesine oybirliği ile karaı verilmiştir,
5- Belediyemiz Ulaştm Hizmetleri Müdürlüğüniin 2017 Mali Yll Bütçesi T-l cetvelinde yer
alan "Çiff Kabinli Pikap alımi'ibaresi yerine..Yol
Kamyonu aüımf'ile değiştirilrrıesi

Çizgi
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdülüğünün
|P^r:1"^9
l5.08-20l7 ıarih ve E.2l235l sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müza_keıede i

__ işareıle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdtirlüğünün
20l7 Mali Yıl Bütçesi T-1 Cetvelinde yer alan *Çift Kabinli Pikap allmf'ibalesi yerinJ'.Yol
Çizgi Kamyonu alıml" iIe değiştiıilmesine oybirliği ile kaİar velilmiştir.
6- Ulaşım Komisyonıınca alınan l 1,08,20l7 tarih ve 2Ol7104 sayılı Ulaşlm
Komisyon kaıarı
ile Ulaşım Hizmetleri Vüdürlüğünün l1.08.2017 tarih ve E.ill332 §ayıll yazüsü meclis
gündenlinde yer.a]makla yapılan müzakerede;

Meclis Uyesi Selçuk ÇAKIR'ın ilgili yönetmeliğin 6. maddesinin 7. İikasının

refakatçi hakkı vardır ibaresinden sonra gelmek üzere "ibarJsi bulunan kşilerin
refakatçileıi,
ücretsiz toplu ulaşüm seyahat kartlanndan yaraıIanırlar. Bu kart ağır
klşi ll" tiİlitt.

seIahaı halinde kullanılabilir. Ağır engellinin birden
için rei katçi kartı
çok yakını"ng"lli
diizeİ|enebilir, Ancak ağır engelli ile birlikte seyahat esnasinda sadece bir refakatçi
ücretsiz
seyahatten yararlanabilir.", l6. maddenin 3, fikrasünln melinden
çıkarılmasını, 4. maddenin 3,
fikrasınrn sonuna kişiler ibaresinden sonra gelmek üzere.'kişilİrin refakatçİsini''
ibaresinin
ile..ilgili
sözlü
önerisi
aynen
benimseneıek.
Ülaşım
Komisyonunca
alınan
:l1l:lr]::i_
l1,08.2017 tarih ve 20l7104 sayılı Ulaşım Komisyon karannın 'O. maddesinin
7, |ikasıntn
refakatçi hakkı vardt ibaresinden sonra gelmek üzere.'ibaıesi bulunn
kişilerin ıefakatçileri,
ücretsiz top]u ulaşım §eyahat kartlarından yararlanırlar. Bu kan ağır
.ng"lli kişi il" bi.likt"
._.jhi'
tullanIabilir.
engellinin
birden
çok 1aİını [in refakaıçi karlı
|".lj.",l"_
__Agır
duıenlenebıl!r
Ancak ağır engelli ile birlikıe seyahal esnasında sadece bİr refakaıçi
ücreısiz
seyahatten yalarlanabilir.", l6, maddenin 3. fıkrasının meıinden
çıkanimasına,4. maddenin 3.
lıkasının sonuna kişiler ibaresinden sonra gelmek üzere..kişilerin
reİataİçisinl'' iUaıesinin
son ra işareıle yapJan oylamİ sonucunda; l l .08.20l7 İu.il, .ıİ"
ZO l ZlO+ .uy,l,
:|]l:li]"]il..,
t]üaşlm Komısyon kararln|n geldiği ve değiştirildiği
şekilde aynen kabulüne, oybirliği ile
(rilmişıir.
karar

\

7- Plan ve Bütçe Komisyonrınca alınan l6.08.2017 tarihli
Plan ve Bütçe Komisyon Kararı ile
Ulaşrm Hizmetleİi Müdiirlüğiınün l8.08.20l7 tarih ve E,2l3269 sayü yazısı
mecüis
gündeminde yer almakla yapı]an
'
lşaretle yapıian oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun
almış otduğu
l6.08.20I7 tarihIi kalarının geIdiği
şekilde kabulüne oybirliğ; ile k"..'r"J.ışrir.

müzakerede;
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8- l0,08,2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeriAçma !e Çalışma Ruh§atlan Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-3l. maddeleri gereği içkili yerleı bölgesine dahil edilmek istenen,
ilimiz Merkez Kocasinan Mahallesi E5 Karayolu Caddesi No:21ll (Ramada otel) sayılı yer
ile ilgili Merkez ilçe Jandarma Komutanlığünın 09,08.2017 tarih ve 2385 sayılü görüş yazısı
ve ekindeki tutanak Zabıta Müdülüğiinün 18.08.2017 taİih ve E.213361 sayılı yazısı ekinde
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşarelle yapılan oylama sonucunda; l0.08.20O5 taılh ve 2O05/g2O7 sayılı [şyeri Açma
re Çalışma Ruhsatları Yönetmeliginin 4, maddesi h bendi ve 29_30_3l. maddeleri gereği
içkili yerler böIgesine dahil edilnek istenen, ilimiz Merkez Kocasinan Mahallesi E5 Kaıayolu
Caddesi No:21ll (Ramada Otel) sayılı yerin içkili yerler bölgesine ilave edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir,

9- 10-14 Ağustos 2017 larihleri arasında Antalya'da 78 ilden 2866 sporcunun katılımıyla
gerçekleşlirilen Minikler Türkiye 'I'aeku,ondo l'ürkiye Şampiyonasında Belediyemiz Spor
Kulübü sporcularündan lfmaİ ÇETiN, Minik Bayanlar 45 Kg kategorisinde lt6 İakibi
arasından aynı gün içerisinde yaptığı 7 maç sonunda Türkiye Şampiyonu, alnı yanşmada 30
Kg Erkekler kalegori§inde ise Giıney TAKAS, 204 sporcu arasından yine 7 maç sonunda
Türkiye 3.sü olmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde "Yutiçi ve yundışı

müsabakalarda üsiün başan gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi karan ile
ödül verilebilir." denildiğinden, Türkiye Şampiyonu olan tımak ÇETiN'e
adet Tam
Cumhuriyet Ahınl. Türkiye J.sü olan Cüney TAKAs'a
adeı Çeyrek Cumhuriyet Altınü
Verilmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde göİüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal işler
Müdürlüğünün l1.08,20l'7 tarih ve E.2l3l4l sayılı yazısı meclis giındeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'In Diinya Şampiyonu olan Kadın Güreşçimiz
Yasemin ADAR'a 1 adet beşi bir yerde alln verilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda: 10_14 Ağustos 2017 tarihleri ara§lnda
Antalya^da 78 ilden 2866 sporcunun katılımıyla gerçekleşıiİilen Minikler Tü.kiye Taekwondo
Şampiyonasında Belediyemiz Spor Kulübü Sporculaİından Irmak ÇETIN. Minik Bayanlar 45
Kg kategorisiüde 116 lakibi araslndan aynı gün içerisinde yaptlğı 7 maç sonunda Tiirkiye
Şampiyonıı, aynı yarışmada 30 Kg Eıkekler kategorisinde ise Güney TAKAS,204 sporcu
arasından yine 7 maç sonunda Tiirkiye 3.sü olduğundan,5393 sayılı Belediye Kanununun 14,
maddesinde "Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başan göstelen veya derece alan
sporculara Belediye Meclisi kararı ile ödüI verilebitir." denildiğinden. Türkiye Şampiyonu
olan lrmak ÇETiN'e 1 adet Tam Cumhuriyet Altııl.'fürkiye 3,sü olan Güney TAKAS'a l
adeı Çe},rek Cumhuriyel Altını, Dünya Şampiyonu olan Kadın Güreşçimiz Yasemin ADAR'a
l adet beşi biı yerde altın verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

l

l

l0- Mülkiyetleri

Belediy^emize ait Edime Meıkez Kiretmitçiler PaftaE!'ıdo7a4b Ada|2'73
Parsel:o6 salılı l475 m' yüzölç-ml- arsa vasıIlı ıaşıı!ıazın. Edime Merkez Kiremitçiler
Paffa:L,l7dO7a4b Ada:273 Parsel:65 satılı J3,83 mj yüzölçümlü arsa vasıflı ıaşınmazın.

Edime Merkez Abdunahman Mahallesi Pafta:6l Adai588 Parsel:l7 savılı 6.08 m2
)ü/ölçümlü arsa vasıflı taŞlnma/ln. Ldirnc ]\4erke7 Çotalca Mahallesi Paffa:]]] Ada|45|
Parsel:l9 sayllr 7l.]2 ml yüzölçümlü arsa Vasll]! laşlfunazln. fdime Merkez Demirkapt
Pafia:tl7dl]c2a Ada:147o Pa$el:]0 sayılt 20].I2rn'yü.ölçü.lü zıİsa vaslfll ıuş,n u.,n,

Edime Merkez Demirkapı PaftaiEl7dl3c2a Ada:1476 Parsel:3l sayllı 37.03 m2 ytizölçiimlii
arsa vasıflı taşlnm,ızm 2886 sayh Devlel ihate Kanununun 45, maddesine istinaden sattşı
konusuntır Belediye Meclisinde görüşü|mesi ile ilgili Emlak ve İstimlak MüdürIüği.inün
23.08.20l7 tarih ve E.2l4767 savrlı vazısı meclis gündeminde yer almakla yİpılan
müzakeredeı
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyetleri Belediyemize ait Edime Merkez
Kiretnritçiler Pafta:El7dO7a4b Ada:273 Parsel:66 sayılı l4,75 m2 yüzöüçümıü aısa vasıflı
taşünmazln. Edime Merkez Kiremiçiler Pafta:El7d0'1a4b Ada273 Parsel:65 sayılı
83 m2
3

}üzölçümlü arsa Yasıl''ll taşlnmazllt. Ldirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Pafta:61 Ada:588
Parsel:l7 sırılı o.08 ml \iizölçümlü aIsa vasll]ı laşınma7ın. Edime Merkez Çokalca
Mahallesi Pafta:l3l Ada:45l Parsel:l9 sayıll 7l,]] ml yüzölçümlü arsa vastflı taŞınmazın,
Edirne Merkez Demirkapı Pafta:El7dl3c2a Ada:l476 PaıseI:30 sayıh 203,12 m2 ytizölçümlü
arsa vaslfll taşlDİnazln, Edime Merkez Demirkapı Pafta:El7dl3c2a Ada:l476 Parsel:3l sayılı
37,03 m2 yüzölçümlü alsa vaslftı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine isıinaden satışüna oybirliği ile kalal verilmiştjr.

- tlavsa Belediyesi l8.08.20l 7 ıarih ve 2l J492 kayüt numalalı yazısında; Havsa Belediyesi
taral'ından 07-10 Eylül 2017 taıihleri arasında düzenlenecek olan 17. Tanm Aletleri ve
Harvancılık Festivali kapsarnında 09 Eylül 20l7 tarihinde yapılacak konser ile ilgili
Belediyemizden katkı taiep edilmiştir. Bu kapsamda konseı için ses, ışık, truss sistemi ile
sanatçı ve ekiplerinin ulaşım ve konaklamalarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.
maddesinin (p) bendi uyarınca kaışılafunası konusunun Belediyemiz Meclisinde göıüşülmesi
ile ilgili Kültü ve Sosyal işier Müdürlüğünün 25.08.2011 tarih ve E.2l5432 sayıli yazıs,
I l

meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede:
lşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanıuıunun 18. maddesinin
(p) bendi uya nca: Havsa Belediyesi tarafindan 07_10 Eylül 20l7 tarihleri arasında
düzenlenecek olan l7. Tanm Aletleri ve Hay.vancılık Festivali kapsaİnlnda 09 Eylül 2017
tarihinde yapılacak konsere Belediyemizce katkı yapılmasına ve konseı için §es, lşık, truss
sistemi ile sanatçı ve ekiplerinin rılaşım ve konaklamalaıının Belediyemizce kaışılarımaslna,

Meclis Ülesi turguı lERZ|. Melek UZcÖR. Mehmeı ÖZÜLKÜ. Nahide DEMiR. Şenoi
EKŞİ. Taincr KARAt]AĞ. İsmail YILDIZ. Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKiNER, Nevzar
GÜRKAYNAK. llüseyin ÜLKER'in red, diğer mevcuı üyelerin kabul oylan ile oyçokluğu
iIe karar verilmiştir.

12_ Uzunlöprü Belediyesi 08.08.2017 tarih ve 735 sayılı yazısında; Uzunköprü Belediyesi
taralından 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Kültür Sanat ve Tanm
Festivali kapsamında
Eylül 20]7 taıihinde gerçekleştirilecek konser
ilgili
Belediyemizden katkı talep edilmişıir, Bu kapsamda sahne alacak olan sanatçının konser
ücreli ile sanatçü ve ekibinin ulaşım masraflarınün 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.
maddesinin (p) bendi uyarınca karşılanması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi
ile ilgili Kültü ve Sosyal İşleı Müdürlüğüniln 25.08.2017 tarih ve E.2l5488 İay İ yazısı
meclis giindeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Işaıetle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun l8. maddesinin
(p) bendi uyannca; Uzıınköprü Belediyesi taıafından 14-17 Eylül 2ol7 tarihle.i alasında
düzenlenecek olan 2. Kültür Sanat ve Tanm Festivali kapsamında 14 Eylül 2017 tarihinde
gerçekleştirilecek konsere Belediyemizce katkı yapılmasına ve sahne alacak olan sanatçlnın
konser ücreti i|e sanatçı ve ekibinin ulaşım masraflarının Belediyemizce karşılanmasına,
Mec|ıs Ülesi Turgut 1 EMi. Melek t ZcÖR. Mehmeı Özt'LKÜ. Nahide DE'ı\4iR.
Şenoı
EKŞi. lamer KARADAĞ. jsmail YILDlZ. Ahmeı KARAcÜLLE. Ezgi YETKNER, N;vzat
GÜRKAYNAK, Hüseyin ÜLKtR'in red, diğel mevcut tiyelerin i<abJl oylan ile oyçokluğu
ile karar verilmiştir,

l4

ile

13- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imaı komisyonunca alınan
25.08,201 7 larih ve 201'l 163, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7l sayılı imar komisyon karaılan ile
Imar ve Şchircilik Müdürlüğünün 25.08.20|7 tarih ve E.2l5743 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla vapllan müzakerede;
Işaretle yapılan oylama sonucunda; İmaı komisyonuna hava|e edilen konular ile ilgili
olaİak imar komisyonunca alınan 25,08.20l7 talıh le 2017163, 64, 65, 66, 67, 68, 69.7o.71
sayllı imar komisyon kararlannln imaf komi5}onundan geldiği şekilde alnen kabulüne
oybirliği ile karaI verilmişlir.
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14- Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı işl. ve Tek. Daire Başkanllğınm l8.08.2017 tarih ve

E.75967 sayılı yazısı ile imar ve Şehircilik Müdüİlüğümüze yapılan imar planı değişikliği
talebi ile ilgili l adet konrınun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğünün 05.09.2017 tarih ve E.2l6l67 sayılı yazlsı meclis gündemine oybirliği ile
allnarak yapılan müzakerede;
işareıle yapılan oylama sonucunda; Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı işl, ve Tek.
Daire Başkanlığtnün l8.08.20l7 tafih ve E.75967 saytlı yzızısı ile İmaı ve Şehircilik
Nlüdürlüğünıüze vapllan imal planı değiŞikliği talebi ile iIgili adet imar Komisyonuna
havale edilmesine, 10 (oN) iş günü içinde konutarın görüşülüp sonuçlandırılmasına ve
meclise sunulmasına ovbirliği ile karar verilmiştir.

l

15- Kozlukebir Belediyesi tarafından her

yıl geleneksel olaıak diizenlenen ve bu yül 15-16-17

Eylül 20l7 tarihlerinde düzenlenecek olan Alantepe Yağlı Güreşleri

etkinliklerine
Belediyemiz Güreş ve Davrıl-Zuma Ekibi davet edilmiştir. Söz konusu etkinliğe ilimiz ve
Belediyemiz adına katılma( ijzere ekli listede adl geçen personeller, Belediyemiz
Encümeninin 24-08.201'7 tarih ve 20l7ll053 sayılı kararı ile görevlendirilmişlerdir. Söz
konusu yundışı görevlendirmenin Belediyemiz Meclisi tarafından onaylaııması ile ilgili
Külıür ! e Sosyal işler Müd ürlüğün ün_05,09,20 l 7 ıarih \ e t.2 l5q4] saü lll yazısı.
Meclis Uyesi Turguı TERZI'nin görüşülen bu madde ki Belediye Encümeni siyasi
ülelerinin imzalarına şerh koyarak, görevlendirmeyi uygun gördiiklerini belirtmesinden sonra
Meclis [Jyesi Ahmet I(ARAGULLE'nin, Belediye Encümeni siyasi üyelerinin imzalanna
şerh koyalak, görevlendirmeyi uygun gördiiklerini belirtmesinden sonra işaretle yap an
ovlama sonucunda: Kozlııkebir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve
bu yıl l5_I6_t7 Eylül 20)7 tarihlerinde düzenlenecek olan Alantepe Yağll Güreşleri
etkinliklerine Belediyemiz Güreş ve Davul-Zuma Ekibinin görevlendirilmesi ile ilgili
Belediye Encümeninin 24.08.2017 taıih ve 20l7ll053 sayılı karannın aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.

ı6- Basün Yayın Ve Halkla ilişkiler Müdiiİtüğü personeli sözleşmeli kamelaman Nuldan
YALABIK'a Belediye Encümeninin l0.08.20I7 tarih ve 201'7/982 karan ile gri hizmet

pasaponu çlkartılmıştır. Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine sözleşmeli kameraman Nurdan
YALABIK'a gri hizmcı pasaponu verilmesine daiı ayrıca Belediye Meclis Kararl talep
edilmiştir. Bu kapsamda Belediye Encümeninin 10.08.2017 Lai,h 2ot7l982 sayılı kararının

Belediyemiz Meclisi tarafindarı onaylanması ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünün 05,09.2017 tarih ve E.2l6028 sayıiı yazısı rneclis gündemine oybilliği ile

almarak yapılan müzakerede;

Meclis Üyesi Turgut TERZİ'nin görüşülen bu madde ki Belediye Encümeni siyasi
üyelerinin imzalarına şerh koyarak. gö.evlendirmeyi uygun gördüklerini beliıtmesinden so a
Meclis lrye§i Ahmet KARAGÜLLE'nin. Belediye Enciimeni §iyasi üyelerinin imzalanna
şerh koyarak, görevlendirmeyi uygun gördiiklerini beIinmesinden sonra işaıetle yapılan
oylama sonucunda; Basın Yayın ve HaIkla ilişkiler Müditlüğü personeli sozieşmeli
kameraman Nurdan YALABIK'ln görevlendirilmesi ile ilgili Belediye Encümeninin
l0.08.2017 tarih 20l7l982 sayılı kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar veriImiştiI.
Belediye Başkanl Recep GÜRKAN. gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis ÜyeIerince herhangi bir öneri gelm;diğinden Belediye Meclisinin
05.09,]017 günlü toplanhsına son verilmesini. bir sonraki meclis toplantısmın tarihini ilan
etmeyeceğini, toplantı tarihinin daha sonra mecIis üyelerine bildiıileceğini bel
k
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