5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 2l. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 20l7 dönemine ait 01.03.20l7 Çarşamba günü saat l4.00'te Belediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Mart ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
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1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Hakan
GİYİK, Turgut TERZİ'nin mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gtindem maddelerine geçilmezden önce, Bclediye Başkan V. Selçuk ÇAKIR,0l102120|6
tarih ve 20l6ll4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve
Çalışnıa Yönetmeliğinde; Fen İşleri Müdürlüğü Görev. Yetki ve Sorumlulukları başlıklı;
Madde 6, 4) Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi (d) bendinde "Şehrimizde yolcu
taşımacılığı yapan ticari taksilere, personel servisleri, öğrenci servisleri, özel servisler ve
minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi vermek" ve (e) bendinde
"Şehrimizdeki yollara ve kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunların bakım
onarımlarını sağlamak, sistemi çalışır vaziyette tutmak, şehir içinde bulunan anons
sisıenılerinin bakını ve onarımlarını yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sistemleri
kurmak, telsiz ve röle sistemlerini sağlıkh ve çalışır durumda tutmak, telefon ve telefon
santralleri sistemlerinin bakım ve onarımlarrnı yaparak düzgün çalışmalarını temin etmek ve
yeni telefon sistemleri kurmak" denmiştir.
0|10212016 tarih ve 2016l|4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Ulaşım
Hiznıetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Görev. Yetki ve Sorumlulukları başlıklı Madde-6, l6. fıkrasında "Şehir merkezinde bulunan
kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlan-ıak. sinyalizasyon sistemini kurmak. kurdurmak ve
bakım onarım ve tamiratını yapnıak, yaptırmak";
Ulaşım Hizmetteri Müdürlüğü Cörev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
başlıklı Madde- 8, (5) Trafik Düzenleme Birimi fıkrası (d) bendinde "Şehir merkezinde
bulunan kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlamak, sinyalizasyon sistemi kurulacak
kavşaklarda planlarını yapmak ve kurmak, kurdurmak, bakım onarımını yapmak, yaptırmak"

denilmiştir.
Uygulamada birliğin sağlanması için;
1. Fen İşleri Müdürlüğü Görev. Yetki ve Sorumlulukları Madde 6,4. iıkrası (d) ve (e)
bendlerinin yönelnıelikten çıkarılması;
2. ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma yönetmeliğinin ulaşım Hizmetleri
6, 16. fıkrasının; "Şehrimizdeki yollara ve
Müdürlüğü Görev ve Çalışma baş lı
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kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunların bakım onarımlarını sağlamak. sistemi
çalışır vaziyette tutmak, şehir içinde bulunan anons sistemlerinin bakım ve onarımlarını
yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sistemleri kurmak, telsiz ve röle sistemlerini
sağlıklı ve çalışır durumda tutmak, telefon ve telefon santralleri sistemlerinin bakım ve
onarımlarını yaparak düzgün çalışmalarını temin etmek ve yeni telefon sistemleri kurmak"
şeklinde değiştirilmesi;
3. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma başlıklı Madde- 6.26. fıkradan sonra gelmek izere: (27)
"Şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere, personel servisleri, öğrenci servisleri,
özel servisler ve minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi vermek"
fıkrasının eklenmesi;
4. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
Başlıklı 8. maddenin (5) Trafik Düzenleme Birimi fıkrası (d) bendinin "Şehrimizdeki yollara
ve kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunların bakım onarımlarını sağlamak,
sistemi çalışır vaziyette tutmak. şehir içinde bulunan anons sistemlerinin bakım ve
onarımlarını yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sistemleri kurmak, telsiz ve röle
sisten-ılerini sağlıkh ve çalışır durumda tutmak, telefon ve telefon santralleri sistemlerinin
bakım ve onanmlarını yaparak düzgün çalışmalarını temin etmek ve yeni telefon sistemleri
kurmak" şek linde değiştirilmesi:
5. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
Başlıklı 8. maddenin (9) Trafik Zabıta Denetim Birimi fıkrası (l) bendinden sonra gelmek
üzere "(m) şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere, personel servisleri, öğrenci
servisleri, özel servisler ve minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi
vermek" bendinin eklenmesi; hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve E.l59882 sayılı yazısı, muhtelil tarihlerde
Beledil,emize yapılan İmar Planı Değişikliği ıalepleri ile ilgili 4 adel konunun İmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve
E.l6010l sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını
belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 2
(İKİ) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
3- Bir önceki toplantıya ait 07.02.2017 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakeredel
işaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 07.02.2017 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- Belediye Meclisinin 07.02.20lı7 tarih ve 20l7136 sayılı kararının "Edirne Belediyesi Çewe
Koruma ve Kontrol Müdür|üğünün 20l7 Mali Yılı Vergi. Resim Harç ve Ücret Tarilelerine
Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Konırol Yönetmeliği uyarınca; Katı Yakıt Numune Alma
Bedeli olarak KDV hariç 67,80.-TL alınır.'' şeklinde ilave yapılarak tashih edilmesi ile ilgili
Yazı İşleri Müdürlüğiinün 23.02.20|7 tarih ve E.158353 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 07.02.20|7 tarih ve 201'7 /36
sayılı karannın "Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 20l7 Mali Yılı

Vergi, Resim Harç ve Ücret Tarifelerine Isınmadan Kaynakh Hava Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği uyannca; Katı Yakıt Numune Alma Bedeli olarak KDV hariç 67,80.-TL alınır."
şeklinde ilave yapılarak tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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5- S.S.76 Nolu Iskender Sazlıdere Sera Birlik Minibüsçüler Mot. Taş. Koop. Yönetimi, S.S.
68 Nolu Tayakadın Köyü Karabayır Birlik Minibüsçüler Mot. Taş. Koop. Yönetimi, S.S.98
Nolu Edirne Kemal Köy Mot. Taş. Özlem Koop, Yönetiminin 20.02.2017 tarih ve l56907
sayılı dilekçelerinde özetle; "Belediyeye bağlı taşımacılık yapan S, M, T, gibi J plaka ile
taşımacılık yapanlar da yıllık ruhsat bedeli olarak belediyeye ödeme yapmaktadırlar. Sadece
ekonomik kiz ile boğuşan J plaka ile yolcu taşımacılığı yapanlardan talep edilen 2.500,00.TL+kDv gibi toplu para talebinizi ödeme imkanımızın olmadığını ve böyle bir talebiniz
sistemi daha da yaşanmaz duruma getirmekıedir denmekte olup; J plaka ile taşımacıhk
yapanların devamlılığı için çalışma alanların-ıızı. köyde yaşayan ve ikamet eden yolcu, işçi
ayırt etmeden tamamı yol güzergahımız üzerinde bulunan iş yerlerine taşınabİlmesİ İçİn
genişletilmesini ve gerekli izinlerin verilmesi" talep edilmiştir. Dilekçe konusu talebin
Belediye Meclisinde görüşülerek Ulaşım Komisyonuna ve ilgisi nedeniyle Plan ve Bütçe
Komisyonuna ayrı ayrı havale edilmesi hususu ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
23.02.2017 tarih ve E.158452 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; S.S.76 Nolu İskender Sazlıdere Sera Birlik

Minibüsçüler Moı. Taş. Koop. Yönetimi. S.S.68 Nolu Tayakadın Köyü Karabayır Birlik
Minibüsçüler Mot. Taş, Koop. Yönetinıi, S,S. 98 Nolu Edime Kemal Köy Mot. Taş. Özlem
Koop. Yönetim\nin 20.02.2017 tarih ve l56907 sayılı dilekçelerine istinaden; Belediye
sınırları içerisinde S, M, T gibi J plaka ile taşımacılık yapan Kooperatiflerin (J) Plaka Tahsis
Belgesi Yenileme Ücreti taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
yolcuların, yol güzergahları üzerinde bulunan iş yerlerine taşınabilmesi için güzergahlarının
genişleıilmesi ve gerekli izinlerin veriln-ıesi taleplerinin ise Ulaşım Komisyonuna havale
edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandınlmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği i[e karar verilmişlir.

6- Atıksu Arıtma Tesisi Inşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin tamamınln Merkezi
Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapl Projeleri (SUKAP) ödeneği

kapsamında İller Bankası A.Ş.'den tahsis edilecek 34.883.750.- (otuzdört milyon sekizyüz
seksenüçbin yediyüzelli) TL kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz,
denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemeIerin, İlIer Bankası A.Ş.'ce
teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye
Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti
oranına bağlı kalmaksızın tamamından (o/o40'ın dışında%l00'üne kadar) karşılanmasına,
kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu
krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller
Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.
adına ipotek veya rehin edilmesine. İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak
krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam
eden işlemleri yürütmeye. Belediyenıiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası
A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her ttirlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası
A.Ş.'ye terlıin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi lller Bankası
A.Ş.'ye rehin velTneye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana
gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri
uyartnca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası
A.Ş.'den temin edilecek kredi için 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 68. maddesinin (d)
bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı
Belediyeler Kanunundaki koşullarıı-ı yerine getirilnıesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her
, yelkilendirilmesinin Belediye Meclisinde
türlü işlemi yapmaya Recep GÜR
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görüşülmesi hususu ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.02.20|7 tarih ve
E.l58053 sayılı yazısı neclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işinde kullanmak
üzere maliyetin tamamının Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı
Projeleri (SUKAP) ödeneği kapsamında İller Bankası A.Ş.'den tahsis edilecek 34.883.750.(otuzdört milyon sekizyüz seksenüçbin yediyüzelli) TL kredi ile karşılanmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs,
ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller
Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tanlamından (Vo40'ın dışında%l00'üne kadar)
karşılanmasına. kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması
halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve
malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şa(larda ve talep tarihinde İller
Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imza|amaya ve kredi ile
ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü
İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller
Bankası A.Ş.'ye terhiı-ı ve ten-ılik etmeye, Belediyenıize ait her türlü ıicari işletmeyi İller
Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye. İl|er Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana
gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri
uyannca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası
A.Ş.'den temin edilecek kredi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 68, maddesinin (d)
bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye
Kanunundaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi
yapma]-a Belediye Başkanı Recep CÜRKaN'ın ),etkilendirilmesine oybirIiği ile karar
verilmiştir.

7-20|7 Mai.i yılında Belediyemizde çalışan Zabıla ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan
personele 01.01.2017 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücret konusunun
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
23.02.2017 tarih ve E.l5846l sayıIı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakeredel

Belediye Başkan V. Selçuk ÇAKIR'ın 2017 Mali yılında Belediyemizde Zabıla ve
İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 01.01.20l7 tarihinden itibaren verilecek olan
maktuen ödenecek bedel nüfusu l00.001'den 250,000'e kadar olan Belediyeler için aylık
327 ,00.-TL olması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama
sonucunda; meclisimize sunulan yazı ekinde bulunan nüfusu l00.00l'den 250.000'e kadar
olan Belediyeler için aylık 327,00.-TL maktu mesai ücreti belirtildiğinden bu hususa uyularak
2017 ma|i yılında Belediyemizde Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele
01.01.20l7 tarihinden itibaren verilecek olan nraktu mesai ücretlerinin aylık 327,00.-TL
olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.02.2017 tarih ve 20|7l09, l0, 1 l , 12, 13, 14, 15 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2017 tarih ve E.l58629 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Betediye Başkan V. Selçuk ÇAKIR'ın. İmar komisyonuna havale edilen konular ile
ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.02.2017 tarih ve 2017ll.5 nolu kararın geriye
erek işaretle yapılan oylama sonucunda;
çekilnıesi ile ilgili sözlü önerisi a
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24.02.2017 tarlh ve 20|7 /15 nolu kararın geriye çekilmesine,24.02.20|7 tarih ve 20l7109, l0,
l l . l 2, l 3, l4 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

9- 0l102120|6 tarih ve 2016l|4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Fen İşleri
Müdürlüğü Görev ve Çahşma Yönetmeliğinde; Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve
Sorumlulukları baştıklı; Madde 6, 4) Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi (d) bendinde
"Şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere, personel servisleri, öğrenci servisleri,
özel servisler ve minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi vermek" ve (e)
bendinde "Şehrimizdeki yollara ve kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunların
bakım onarımlarını sağlamak, sistemi çalışır vaziyette ıuımak, şehir içinde bulunan anons

sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sistemleri
kurmak, telsiz ve röle sistemlerini sağlıklı ve çalışır durumda tutmak, telefon ve telefon
santralleri sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaparak düzgün çahşmalarını temin etmek ve
yeni telefon sistemIeri kurmak" denmiştir.
0|10212016 tarih ve 2016l|4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Görev. Yetki ve Sorumlulukları başlıklı Madde-6, 16. fıkrasında "Şehir merkezinde bulunan
kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlamak, sinyalizasyon sistemini kurmak, kurdurmak ve
bakım onarım ve tamiratını yapmak, yaptırmak";
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
başlıklı Madde- 8, (5) Trafik Düzenleme Birimi fıkrası (d) bendinde "Şehir merkezinde
bulunan kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlamak, sinyalizasyon sistemi kurulacak
kavşaklarda planlarını yapmak ve kurmak. kurdurmak, bakım onarımını yapmak, yaptırmak"
denilmiştir.
Uygulanıada birliğin sağlanlnası için;
l. Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlu]ukları Madde 6,4. fıkrası (d) ve (e)
bendlerinin yönetmelikten çıkarılması;
2. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çahşma Yönetmeliğinin Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma başlıklı Madde- 6, 16. fıkrasının; "Şehrimizdeki yollara ve
kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunlann bakım onanmlarını sağlamak, sistemi
çalışır vaziyette tutmak, şehir içinde bulunan anons sistemlerinin bakım ve onarımlarını
yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sistemleri kurmak, telsiz ve röle sistemlerini
sağlıklı ve çalışır durumda tutmak, telefon ve telefon santralleri sistemlerinin bakım ve
onarımlarını yaparak düzgün çalışmalarını temin etmek ve yeni telefon sistemleri kurmak"
şeklinde değiştirilmesi;
3. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çahşma Yönetmeliğinin Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma başlıklı Madde- 6,26. fıkradan sonra gelmek üzere; (27)
"Şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere. personel servisleri, öğrenci servisleri,
özel servisler ve minibüslere (köy nrinibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi vermek"
fıkrasının eklenmesi;
4. Ulaşını Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
Başlıklı 8. maddenin (5) Trafik Düzenleme Birimi fıkrası (d) bendinin "Şehrimizdeki yollara
ve kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunların bakım onarımlarını sağlamak,
sistemi çalışır vaziyette tutmak, şehir içinde bulunan anons sistemlerinin bakım ve
onarımlarını yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sistemleri kurmak, telsiz ve röle
sistemlerini sağlıklı ve çalışır durumda tutmak, telefon ve telefon santralleri sistemlerinin

]

J,

)

bakım ve onarrmlarını yaparak düzgün çalışmalarlnı temin etmek ve yeni telefon sistemleri
kurmak" şeklinde değiştirilmesi:
5. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
Başlıklı 8. maddenin (9) Trafik Zabııa Denetim Birimi fıkrası (l) bendinden sonra gelmek
üzere "(m) şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere, personel servisleri, öğrenci
servisleri, özel servisler ve minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi
vermek" bendinin eklenmesi; hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve E.l59882 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkan V. Selçuk ÇAKIR'ın, l . sayfada l . maddedeki maddenin
hükümlerinin "Fen İşleri Müdürlüğti Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 6,4. fıkrası (d)
ve (e) bendlerinin Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinden çıkarılması"
şeklinde değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama
sonucunda; 0|102120|6 tarih ve 2016/l4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Fen
İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde; Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve
Sorumluluklan başlıklı; Madde 6,4) Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi (d) bendinde
"Şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan ticari taksilere, personel servisleri, öğrenci servisleri,
özel servisler ve minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi vermek" ve (e)
bendinde "Şehrinrizdeki yollara ve kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapnıak ve bunların
bakım onarın-ılarını sağlamak, sistenıi çalışır vaziyette tutmak. şehir içinde bı,ılunan anons
sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sislemleri
kurmak, telsiz ve röle sistemlerini sağlıklı ve çalışır durumda tutmak, telefon ve telefon
sanıralleri sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaparak düzgün çalışmalarını temin etmek ve
yeni telefon sistemleri kurmak" denmiştir.
0| 102/20|6 tarih ve 20|6114 sayıh Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Ulaşım
Hizmet|eri Müdürlüğü Görev ve Çalışnıa Yönetmeliğinde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Görev. Yetki ve Sorumlulukları başlıklı Madde-6. l6. fıkrasında "Şehir merkezinde bulunan
kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlamak, sinyalizasyon sistemini kurmak, kurdurmak ve
bakım onarım ve tamiratını yapmak, yaptırmak";
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
başlıklı Madde- 8, (5) Trafik Düzenleme Birimi fıkrası (d) bendinde "Şehir merkezinde
bulunan kavşaklarda gerekli düzenlemeyi sağlamak, sinyalizasyon sistemi kurulacak
kavşaklarda planlarını yapmak ve kurmak, kurdurmak, bakım onarımını yapmak, yaptırmak"
denilmiştir.
Uygulamada birliğin sağlanması için;
l. Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 6,4. lıkrası (d) ve (e)
bendlerinin Fen İşteri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmetiğinden çıkarılmasına,
2. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma başlıklı Madde- 6, 16. fıkrasının; "Şehrimizdeki yollara ve
kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunlann bakım onarımlarını sağlamak, sistemi
çalışır vaziyette tutmak, şehir içinde bulunan anons sistemlerinin bakım ve onarımlannı
yapmak ve ilaveten isıenilen yerlere yeni anons sistemleri kurmak. telsiz ve röle sistemlerini
sağlıklı ı,e çahşır durunrda tutmak. telefon ve telefon santralleri sistemlerinin bakım ve
onarımlarını yaparak düzgün çalışmalarını temin etmek ve yeni telelon sistemleri kurmak"
şeklinde değiştirilmesine,
3. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çahşma Yönetmeliğinin Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma başlıklı Madde- 6, 26, fıkradan sonra gelmek ijzere; (27)
"Şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan tic ari taksilere, personel servisleri, öğrenci servisleri,
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özel servisler ve minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi vermek"

fıkasının eklenmesine,
4. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Birimlerin Görevleri
Başlıklı 8. maddenin (5) Trafik Düzenleme Birimi fıkrası (d) bendinin "Şehrimizdeki yollara
ve kavşaklara sinyalizasyon sistemleri yapmak ve bunların bakım onarımlarını sağlamak,
sİstemİ çalışır vazİyette tutmak, şehir içinde bulunan anons sistemlerinin bakım ve

onarımlarını yapmak ve ilaveten istenilen yerlere yeni anons sistemleri kurmak, telsiz ve röle
sistemlerini sağlıklı ve çalışır durumda tutmak, telelon ve telefon santralleri sistemlerinin
bakım ve onarımlarını yaparak düzgün çalışmalarını temin etmek ve yeni telefon sistemleri
kurmak" şeklinde değiştiriImesine
5. U[aşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yöneımeliği Birimlerin Görevleri
Başlıklı 8. maddenin (9) Trafik Zabıta Denetin-ı Birimi fıkrası (l) bendinden sonra gelmek
üzere "(m) şehrimizde yolcu taşımacılığı yapan ıicari taksilere, personel servisleri, öğrenci
servisleri, özel servisler ve minibüslere (köy minibüsleri dahil) araç uygunluk belgesi
vermek" bendinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

t0- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 4 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
28.02.2017 tarih ve E.l60l0l sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; nuhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, l0
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkan V. Selçuk ÇAKIR, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince l-ıerlıangi bir öneri gelmediğinden Belediye MecIisinin
01.03.20l7 günlü top|antısına son verilmesini. bir sonraki meclis toplantısının ıarihini ilan
etmeyeceğini, toplantı tarihinin daha sonra meclis üyelerine bildirileceğini belirterek
toplantıyı kapatmlştır.
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