5393 sayıh Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine ulularak, Edime
Belediye Meclisinin 2017 dönemine aiİ 05.04.2017 Çarşamba giinü saat 14.00'te Belediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Nisan ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.

TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKiN, Çiğdem GEGEoĞLU, Ttırker ALTIERLER, Aydın KoRUYAN,
Semih ÇINAR, Hakan GiYiK, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR,
Refik ŞAHiN, Yfüsel AKSoY, Ramazan TANAL, Turgut TERZi, Melek YÜRÜK, Mehmet
ÖZÜl-rÜ, İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, İsmail YILD|Z, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKiNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, HüSeyin ÜLKER.

MAZERETLI OLANLAR
Hasan YÜREK, Aytaç DİLCİ, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK, Hakan
DAĞDEVİREN.
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Mazeretlerinden dolayı bugiinkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Hasan
YÜREK, A}taç DiLCi, Mehmet ÖzçuHacı, Serkan LiZNAK, Hakan DAĞDEViREN,in
mazeretleri uygun görülerek, izinli sayılmalarına oybiıliği ile karar verilmiştir.
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Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN,
Belediyemizce 2017 yılı bütçesinden ayrılan ödeneklerden karşılanmak suretiyle satın
alınacak olan iş - inşaat makinaları ve Belediye hizmet araçları ile ilgili olarak T.C. Ekonomi

Bakaıılığı tarafından yatınm teşvik belgeleri verilmektedir. Devletin çeşitli ödenek, teşvik ve
desteklerinden faydalanabilmemiz için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğünden Yatınm Teşvik Belgesi alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle; T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğiinden alınacak Yatınm Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun
15/0612012 tarih ve 20|213305 sayıh kararname si 201211 sayılı tebliğinin ilgili hiikiimteri
gereğince, yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin vaıhğını, müteviyatı
itibariyle doğruluğunu, yatınmın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde
Müsteşarlıkça Teşvik Belgesinin iptal edilebileceği gibi kısmi müeyyide uygulanabileceğini
beyan, kabul ve taahhüt etmek üzere, Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatınm Bilgi Formunu
imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Recep GÜRXaN'a verilmesi ile ilgili Fen İşleri
Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve E.l710l2 sayıh yazısı, İlimiz merkezinde bulunan spor
kulüplerinden Şüi Spor Kulübü sporcusu Yunus Emre ŞAHBAZ, MMA Karışık Dövüş
Sanatları Federasyonu tarafından Göynük Atati,fuk Spor Salonunda,30 ülkeden 300'ü kadın,
toplam 1000 sporcunun katılımıyla di-izenlenen MMA Diinya Şampiyonasında rakibini
yenerek kendi klasmanında Dünya 3.'sü olmuştur. Belediyemiz Güreş Ekibi sporculanndan
Atakan MAKAS, 18-19 Nisan 20l5 tarihlerinde Kahramarrmaraş Batıpark Spor Salonunda
yapılan Minik Erkekler Serbest Güreş Şampiyonasında 73 kiloda Türkiye 3,'sü olmuş ve
ayrıca Milli Takımla Yalova Termal Öğrenci Yurdunda kampa girerek büyiik başarı
göstermiş, milli formayı giymeye hak kazanmıştır. Katıldığı müsabakalarda İlimizi en iyi
şekilde temsil etmiş ve dereceye girmiş olan Sporcu Yunus Emre ŞAHBAZ'a 1 adet
beşibiryerde altın, sporcu Atakan MAkAs'a 1 adet yarım cumhuriyet altını verilmesi ile
ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.04.2017 tarih ve E.l71920 sayıh yazısı, Edime
Şofiirler ve otomobilciler odasının 03.04.2017 tarih ve l7l89l doküman nolu yazısında;
"uzunkaldırım caddesi iizerinde Huysuz Baba sokak içerisinde hizmet veren uzunkaldınm
Taksi Durağı esnaflannın duraklaıının bulunduğu yerde Mob kabin bulunmaması dolayısıyla,
beklemelerde sıkrntı yaşadıklarç te lirtilmiş o
Huysuz Baba Sokak ile Uzunkaldırım
,bi r yetg
Caddesinin kesiştiği yerde uy
bin konulması" tal edilmiştir. Dilekçe
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konusu talebin Belediye Meclisinde görüşülerek Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ite
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüniln 04.04.20|7 tarih ve E.|7 |928 sayılı yazısı,
03.04.201,7 tarihinde Belediyemize yapılan İmaı Planı Değişikliği talebi ile ilgili
adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile itgili İmar ve Şehircilik Müdiirlüği,iniın
04.04.2017 tarih ve E.172360 sayılı yazısı, Edime Belediyesinin 04/0l/2017 taih ve 2017l21
sayılı Meclis Kaıaııyla Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine (UITP) üye olunmuştur. Bu
karanmız 0310212017 tarihli İçişleri Bakanlığı Oluru ile de uygun bulunmuştuı. UITP
tarafından Kanada'da yapılacak Diinya Toplu Taşımacılar Kongresine katılmak, Ula;ım
Sistemlerini incelemelerde bulunmak üzere Edime Belediyesi adına Belediye Başkan
Yardımcısı Selçuk ÇAKIR, Belediye Başkan Danışmanı Hilmi İBAR ve Ulaşım Hizmetleri
Müdür Vekili Erdal UYGLrN'un l2-20 Mayıs 2017 tarihleri aıasında Kanada'ya gitmek iizere
görevlendirilmelerİ İle İlgİli Ulaşım Hizmetleri Müdiirlüğiiniin 05.04.2017 tarih ve E.170685
sayılı yazısı, "Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Müalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik" 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak nirürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin "Kadro Değişikliği" başlıklı l l.
maddesinde "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur
kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapıhr, Boş
kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile
Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde
ise (III) sayıh cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur."
denilmektedir. Buna göre; ilgili yönetmelik hilkiimleri uyannca ekli listelerde yer alan
kadroların unvan ve derece değişiklikleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdiirlüğilniln
05.04.2017 taıih ve E.l62849 sayılı yazısı, 5393 saylı Belediye Kanunrını.ın 49 uncu
maddesinin 3 iincü fikrasında "Belediye ve Bağlı kuruluşlannda norm kadroya uygun olarak
Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerlik .... alanlannda yıllık sözleşme ile personel çalıştınlabilir.
Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro unvanı için
birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suıetiyle 657 sayılı Devlet Memurları
Kaıununa göre tespit edilecek her tülü ödemeler toplamının net tutarının ytizde 25 fazlasını
geçmemek iizere Belediye Meclisi karanyla belirlenir." denilmektedir. Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05/0l/2017 tarih ve 325 sayılı "Mahalli İdare
Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarf' konulu genelgesinde 01.01.2017
30.06.2017
döneminde geçerli olmak izere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek aylık
net ücret Eğitmen için |.662,25.-TL, Kameraman için 1.655,13.-TL olaıak belirlenmiştir.
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5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fikrası uyzınnca 2017 yılında
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Eğitmen ve l adet Kameraman kadrosu için Tam
Zaırıaıılı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutanrun belirlenmesi ile
ilgili İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdiirlüğİıniİn 05.o4.2ol7 tarih ve E.l72529 sayılı yazısı
olduğunu, bunlann giindeme alınması hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonıa
işaretle yapılan oylama sonucunda; yukanda belirtilen giindem dışı 7 (YED| maddenin
meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Bir önceki toplantıya ait 01.03.20l7 tarihli tutanak meclis giindeminde yer almakla yapılan
mtizakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 01.03.2017 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
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4- Edime Şoftirler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 1410312017 tarih ve 22 sayılı yazısında
"Çiçek Taksi Durağı Başkanrnrn Edime Şoftirler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vermiş
olduğu 14/03/2017 tarihli dilekçesinde; 02106/2010 tarih ve 2010/135-331 sayıh Belediye
Meclis Karan ile Çiçek Taksi Durağına kayıtlı depolama yapan aıaç sayısı 14 oiarak
belirlenmiştir. Ancak durağa kayıtlı ticari taksi sayısının artması dolayısıyla, otopark alanı
içerisindeki depolama alanırun 22 araca.göre yeniden belirlenmesi ve depolama alanınrn
bölünmesi" talep edilmiştir. Dilekçe kiınuSu tal ebin Belediye Meclisinde görüşülerek Ulaşım
Komisyonuna havale edil mes l.ı' hususüii
e . ilsili Utaş ım Hizmetleri Müdürlü ğünün

!:

i

::,

l

2

16,03,20l7 tarih
miizakerede;

ve E.l65554 saytlı yazlsl Meclis

gündeminde yer almakla yapılan

jşy:'r: yapılan oylama son,ıcunda;
Şoftirler ve otomobilciler Esnaf odasının,
^. , Taksi Durağırun depolama_alanınn Edime
Çiçek
22 araca goie yeniden b"ıi.ı;;i-; JŞı"-u
alanının böliinmesi taleplerinin Ulaşım Kom.isyon*? t
uruı" eaiımesine, i (gEşl i! gu"ti
içinde.konunun görüşülüp sonuçlandırılma.rnu ,.
,".ii."
sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
5- Ni,ikhet BURGAZLI ve Kamil Mehmet BURGAZLI'nın
maliki olduğu Edime Merkez,
Babademirtaş Mahallesi Ada:253, Parsel:79 sayiıı
taşinmazaa açık otopark işletmeciliği
yapma talebi ile ilgili olarak imar ve
Şehircilik vtıaiı.ıtıgtıniın uygunluk yazısı ve talep
sahibinin dilekçe ve ekleri yazı ekindeiir. raro.ur.
g"çici otopaık olarak kullanılması
hususu ile ilgili Uiaşım Hizmetleri Müdiirlüğtıntin
i ı.iı.foıı t-ıı, ," ı.io7zoı;;y;';-,.,
meclis gündeminde yer almakla yapılan mtlzİkerede;

Belediye Başkanı
GÜRKAN'ın, Ulaşım Hizmetleri Müdtiılüğüniin
21,03,2017 taih ve E.|67203^Recep
sayıiı.
yazısının geriye çekiımesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
'oylama
işaretle
yapılan
,on,i"*au,'-Üıuş,,n rıiJ-,.iı.,i- ıa-,iJu.ii,j*r"
!:"]T::l..,.k
21,03,2017 tarih ve E.|672o3 siyılı yazısınm g"ıy"
oyui.ligilJ'tu,u.

verilmiştir.

ç"tı..rir.

6, Mülkiyeti Belediyemize ait Edime Merkez
Çokalca Mahallesi, Pafta:El7dO7a3d , Ada:444,
Parsel:1l4_sayılı_49.81 m2 ııizölçİ,imlü.arsa u^rı.
tarn _ ve Pafta:El7d07 a3d, Ada:444,
Parsel: l l5 saYıIı 34.57 m2 yüzcilçümlü *.u ,usnİ'
,uş,nmazın 2886 sayılı Devlet ihale
Kanununun 45, maddesine istinaden satışı konusunun
nJİ"aıy" v"aisı.,a] gtı.tıİırır*.i iı.
ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğiini,in 'zı.oııoıft*rİ
ve E.l68030 sayılı yazısı meclis
gtindeminde yer almakla yapılan müzakeıede;
yapılan oylama- s9lucunda; mülkiyeti Belediyemize
. Isg_elıe
ait Edime Merkez
^
çokalca Mahallesi. pafta:Eı7dO7a3d, Ada:4i4. p*ii,ı]ıc sayıüi 49.8ı
.2 yü;ı';ü-i;*."
vasıflı taşınmaz ve Pafta:El7d}7üd,, Ada:444,P;J,
1i;
sayılı 34.57 m2 yiizölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın 2886 savılı Devlet ihrı" i<;;r;;;45.
maddesine istinaden satışına
oybirliği ile kaıaı verilmiştir.

.

7- Ruen Spor Kulübü B aşkanı Ahmet
HÜSEYİN'in 01.03.2017 tarih]i davetine is tinaden;
Bulgaristan Buıgaz İli R uen Belediyesinin
38. kuruluş yıldöniimü nedeniyle 28 Mayıs
2017
tarihinde d üzenlenecek olan etkinliklere B
elediyemiz Güreş Ekibi davet edilmiş olup,
ekli
listede lsmı geçen güre
şçı ve müzisyenl er ile birlikte kafite sorumlusu olarak
kültü ve
Sosyal İşler Müd ür Vekili Hasan AVC ]
Antrenöı Memur Talat ÇELİK, Teftiş Kurulu
Müdiini ibrahim DoĞAN ,22 ED 248 plakalı
araç ve Şofti rü Sabahattin NAZLAR;ın
27-28
Mays 2017 tarihinde B ulgaristan'a görevl endirilmelerini,
listede
ismi
bulunan
güreş
müzisyenlere gri (hizme t) pasaportu
çı ve
verilmesini ayrıca eki bin gidiş dönüş yol
giderleri
ile
kafile sorumlusu kültür ve Sosyal İ
şler Müdür Vekili Has an AVCI, Antrenör Memur Talat
ÇELiK, Teftiş Kurulu Müdtirü İbrahim DOGAN ve oftir Sabüattin
Ş
NAZLAR' ın yolluk ve
harcırahınm Beledi yemizce karşılanması
ile ilgili Kültiir ve Sosyal İ şler Müdiiılüğüniin
20.03.2017 taihve 166479 sayılı yazısı
meclis gündeminde yeı almakla yapılan
müzakerede;
Belediye B aşkanı Recep GÜRKAN'
ın, B ulgaristan'ın Burgaz İli Ruen Belediyesinin
38. kuruluş yıldö ni-imü nedeniyle 28
Mayıs 20l 7 tarihinde düzenl enecek olan etkinliklere
Meclis Üyesi Aydın KORUYAN Yiiksel
AKSOY, Ramazan TANAL Ahmet
KARAGÜ LLE'nin katılması ile ilgili sözlü
önerisi aynen beni msenerek işaretle yapılan
oylama sonucı,ında; Bul garistan'ın
Burgaz İli Ruen Belediyes rnın 38. kuruluş
yıldöniimü
nedeniyle 28 Mayıs 201 7 tarihinde
d üzenlenecek olan etkinli klere Belediyemiz
Güreş Ekibi
davet edilmiş olup, bu davete Bel
ediyemizi temsilen Meclis Üyesı Aydın
KORUYAN
Yüksel AKSOY , Ramaz an TANAL,
kafile sorumlusu olaıak kül tür
ve Sosyal İşler Müdür vekili
ur Talat ÇELiK, Teft iş Kurulu
Müdiini İbrahim DOĞAN,22 E
e Şoftir Sabahattin NAZLAR, Güreşçiler;
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Ayhan AKTÜRK, Yiğit GİDER, Gürset UMUT, Ali fuza ÖZKAYALAR, Muzaffer Caner
KOŞUM, Ufrık YANIK, Serkan ÜĞOÜLER, Tansel UMUT, Umut GELEÇ, Serkan

MAKAS, Çetin BEI(EŞ, Emrah ERTAN, Berkay ÖnS, Doguş BIJNARBAŞ,

Şahin

TORAKLI, Miizisyenler; Fahrettin ZURNACI, Mücait ALTIOK, Beysim SALİFALI, Cevat
YOLDAUÇMAZ'ır 27 -28 Mayıs 2017 tarihleri arasında görevlendirilmelerine, gtiıeşçilere
ve mi,izisyenlere gri (hizmet) pasaportu temin edilmesine, kafile sorumlusu l(ülttiı ve sosyal
Işler Müdiir Vekili Hasan AVCI, Antrenör Memuı Talat ÇELİK, Teftiş Kurulu Müdürü
İbrahim ooĞeN, Şoftır Sabahattin NAZLAR'ın yolluk ve harcırülanrıın Belediyemizce

karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

8, 14/0'7/2005 taih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Rüsatlan Yönetmeliğinin
içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler başlıklı 30. maddesi İçkili yer Bölgesi; a)
Hiikiimet binalan, hapishane ve ıslah evleri; her tiirlü mabet, dini kurum ve

kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocaklan, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve
benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri
yakınında, b) konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollan ve karayollarının heı iki
tarafinda sınrr çizgisine ikiyiiz metreden yakın mesafe içinde, c) otogar ve otobüs
terminallerinde, d) Resmi ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin banndığı
öğrenci 1ıırtlan ile anaokullanna yiiz metreden yakın mesafe içinde tespit edil emez.222 say|1ı
'kurumları
ılkoğetim ve Eğitim kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim
kanunu kapsamrna
girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğenci yurtlan ve (a) bendinde belirtilen
Yerler iÇin mahalli şartlar dikkate alrnarak betediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde belediye
meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafindan belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir
denilmektedir. Edime Belediye Meclisinin 06.12.2005 tarih ve 2005/174_504 savılı kararında
222 sayı]..ı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Eğitim Kurumıan Kanunu
kapsamına girmeyen eğitim, öğretim, kurum ve tesisler ile öğenci yurtlan ve İşyeri Açma ve
çalışma yönetmeliğinin 30. maddesinin a bendinde belirtilen yerlere 100 metre mesafe
içerisinde içkili yer bölgesi tespit edilemeyeceğine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
06.|2.2005 tarihli ve 2005/174-504 sayılı Edime Belediyesi Meclis Karannda yer alan; '.30
ncu maddesinin a bendinde belirtilen yerler için l00 metre mesafe olmasınai ibaresinden
sonra gelmek iizere "Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonlan ile ilgili ise; Ttirk Standartları
Enstitüsü (TsE) tarafindan belirlenen asgari mesafe şartlaıırun aranmasına'' ibaresinin
eklenmesi hususu ile ilgili Zabıta Müdiillüğiiniin 27.03.2017 tarih ve E.169264 sayılı yazısı
meclis giindeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Işaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 06.|2.2005 tarih ve
20051174-504 saYılı Karannda yer alan; "30 ncu maddesinin a bendinde belirtilen yerler için
100 metre mesafe olmasına" ibaresinden sonra gelmek tizere ''Akaryakrt ve İPG Satış
İstasYonları ile ilgili ise; Tük Standartları EnstitüsüİTsE) tarafindan belİrlenen asgari mesafe
şaıtlannın aranmasına" ibaresinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9- Edime Meıkez, Kirişhane Mevkii Pafta:El7d-7c-4a, Parsel:6082 sayılı taşrnmaza ve

Edime Merkez, Kirişhane Mevkii Pafta :E17 d,-7 c-4a, Parsel:6i63 sayılı taşınmaza bitişik ekli
folyesinde (A) harfi ile gösterilen 150 .22 m2'lik yolun imar adası içinde kaldı
ğından dolayı
yoldan ihdas edilerek Edime Bel ediyesi adına senede bağlanması, mülkiyeti
Miimin
BOYACIOĞLU v.s. ait Pafta: El7d-7c-4a, Parsel :6082 sayıh taşınmaz ve mülkiyeti Trakya
Boru Seramik Yapı İnş. ve Mobilya San. Tic. Ltd.
Şti.'ye ait Pafta: El7d-7 c-4a, Parsel:6l63
sayılı taşınmaz ekli folyesinde (B ) harfiyle gösterildiği
şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli
folyesinde (C), (D), (E), (F), (G) (H) Ve (I) harfleriyle gösterildiği
şekilde 7'ye ifrazından
sonıa ekli folyesinde (F) harfiyle gösteril en 138.29 m2' lik parsel yolda
kaldığından cinsi
"yol" olaı ak şartsız ve bedelsiz sicilinden terk edilmesi ekli
folyesinde
(G)
harfıyle gösterilen
,
1|?.30 m2' lik parsel parkta kaldığından cinsi "park" olarak
şartsız ve bedelsiz sicilİnden terk
edilmesi ve ekli folyesinde (H) harfiyle, gö sterilen 18.69 m2'lik parsel
resmi kurum alanında
kaldığından şartsız ve bedelsiz sicili nden terk edilmesi,
ekli folyesinde (I) haıfiyle gösterilen
373.09 m2'lik parsel otopark al apında
d
dan,,şartsız ve bedelsiz sicilinden terk edilmesi
4
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ekli folyesinde (A) harfleriyle gösterilen yoldan ihdas edilen parseller ile yola terk edilen (F)
ile gösterilen parselin tamamı ve (G) ile gösterilen parka terk edilen parselin 11.93 m2'lik
kısmının trampa yapılması imar plan ve talimatnamesine uygun olduğu ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdiiırlüğüniin 27.03.20|7 tarih ve E.169098 sayılı yazısı meclis giindeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Merkez, Kirişhane Mevkii Pafta:El7d-7c4a, Parsel:6082 sayılı taşınmaza ve Edime Merkez, Kirişhane Mevkii Pafta:El7d-7c-4a,
Parsel:6163 sayılı taşınmaza bitişik ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen |50.22 m2'|ik
yolun imar adası içinde kaldığından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına
senede bağlanmasına, mülkiyeti Mümin BOYACIOĞLU v.s.'ye ait Pafta,. E17 d-7c-4a,
Parsel:6O82 sayılı taşınmaz ve mülkiyeti Trakya Boru Seıamik Yapı İnş. ve Mobilya San. Tic.
Ltd. Şti.'ye ait Pafta: E17 d-7 c-4a, Parsel:6163 sayılı taşrnmaz ekli folyesinde (B) harfiyle
gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonıa ekli folyesinde (C), (D), (E), (F), (G), (H) ve (I)
harfleriyle gösteriidiği şekilde 7'ye ifrazından sonra ekli folyesinde (F) harfiyle göstedlen
138.29 m2'lik parsel yolda kaldığından cinsi "yol" olarak şartsız ve bedelsiz sicilinden terk
edilmesine, ekli folyesinde (G) harfiyle gösterilen 117.30 m2'lik parsel paıkta kaldığından
cinsi "park" olarak şartsız ve bedelsiz sicilinden terk edilmesine ve ekli folyesinde (H)
harfiyle gösterilen 18.69 m2'lik parsel ıesmi kurum alanında kaldığından şartsz ve bedelsiz
sicilinden terk edilmesine, ekli folyesinde (I) harfiyle gösterilen 373.09 m2'|ik parsel otopaIk
alanında kaldığından şartsız ve bedelsiz sicilinden terk edilmesine, ekli folyesinde (A)
harfleriyle gösterilen yoldan ihdas edilen parseller ile yola terk edilen (F) ile gösterilen
parselin tamamı ve (G) ile gösterilen parka terk edilen parselin 11.93 m2'lik krsmrnrn trampa
yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Belediyemizin Denetim Komisyonu tarafindan hazrrlanan 20|6 yılı denetim raporu ile
Mali Hizmetler Müdiirlüğünün 24.03.20|7 tarih ve E.168701 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;

Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve
işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yı|ı
denetim raporu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Recep GÜRKAN meclis üyelerine bilgi
vermiştir.

11- 5393 sayılı Kanunun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41. maddesine göre Belediyemiz Birimlerinin çalışmalannı gösterir 2016 yıhna
ait faaliyet raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdiirlüğüniin 24.03.2017 tarih ve E.168713 sayıh
yazısı ekinde bugiinkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakerede;
Belediyemiz Birimlerinin çalışmalarını gösterir 2016 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili
Belediye Bışkanı Recep GÜRKAN, Meclis Başkanhğı görevini Meclis II. Başkan Vekili
Ezgi YETKİNER'e bırakmasından sorrra Meclis II. Başkan Vekili Ezgi YETKİNER'in
2016 yılına ait faaliyet raporu hakkında görüş belirtmek isteyen olup, olmadığını sonnasnın
ardından 20|6 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadığından oylamaya geçeceğini
belirterek 2016 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili olarak işaretle yapılan oylama sonucunda;
2016 yılına ait faaliyet raponınun geldiği şekilde aynen kabuliine oybirliği ile karar
verilmiştir.
Oylama yapıldıktan soma Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Meclis Başkanlığı

görevine geçmiştir.

12- Fen İşleri Müdürlüğü 20|7 Yılı bütçe programında belirtilmiş 237 say|lı Taşıt Kanununa
göre 2017 yılında edinilecek (T-1) listesine 1 adet asfalt Silindiri, 1 adet Asfalt Finisher
araçların eklenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Fen İşleri
Müdtirlüğiiniin 29.03.201'7 tarih ve E .170088 sayılı yazısr meclis giindeminde yer almakla
yapılan
._,*' ,-r

mtizakerede;
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Işaretle yapılan oylama sonucunda; 237 sayı|ı Taşıt Kanununa göre 2017 yılında
edinilecek Taşıtlar (T-1) listesinin Fen İşleri Müdürlüğü krsmına 1 adet asfalt Silindiri, 1 adet
Asfalt Finisher aıaçların eklenmesine oybirliği ile kaıar verilmiştir.
13- Mütelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 4 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdilrlüğiiniin
31.03.2017 tarih ve E.170858 sayıh yazısı meclis giiırıdeminde yer almakla yapılan
miizakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mütelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Plan Değişikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, l0
(ON) iş giinü içinde konuların görüşülüp sonuçlandınlmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

14- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.03.20|7 taıih ve 2017116, l7, l8, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 sayılı imar komisyon
kaıarlan ile İmar ve Şehircilik Müdi.lrlüğiiniin 31 .03.20t7 tarih ve E.l70856 sayıh yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan miizakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olaıak imar komisyonunca alınan
30.03.2017 tarihve2017/16, 17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 sayılı imar komisyon
kararlannın İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabuliine oybirliği ile karar
verilmiştir.
15- Yağh Gtireş diizenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş ile
ilgili planlamarun entegrasyonu, siirdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak,
kentler aıası Yağlı Giireş sponınrrn organizasyonu yöniinde eşitsizlikleri azaltrnak,

siirdiirülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sponrn ulusal ve uluslaıarası
organizasyonlarda uygulanabilirliği konusunda çahşmalar yapmak amacıyla "Yağlı Giireş
Düzenleyen Kentler Birliği" kurulmuştuı. Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarih ve 20161196
sayılı karan ile kurucu üye olarak yer aldığımızdan dolayı üyesi olduğumuz Yağlı Giireş
Dtizenleyen Kentler Birliği tilzüğiinün 13. maddesinde belirtilen doğrultuda, Bir|iğin doğal
üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sııa, 3 asil ve 2 yedek üyenin Belediyemizi temsil
etmek iizere seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri
Müdürlüğiinün 28.03.2017 tarih ve E.169552 sayılı yazısı meclis giindeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Yağlı Giireş Diizenleyen Kentler Birliği tüzüğiiniin 13. maddesine istinaden, Belediye
Başkanı Birliğin doğal üyesi olduğundaıı 3 asil 2 yedek üye seçimi işaretle yapılan oylama
sonucunda; asil üyeliğe Meclis Üyesi Hakan GİYİ«, Erkan MAKAS, Tamer KARADAĞ,
yedek üyeliğe Meclis Üyesi Yiiksel AKSOY, Mehmet ÖZÜl-rÜ oybirliği ile seçilmişlerdir.

16- 5393 sayılı Kanunun 24 iincü maddesi hfüiimleri ve Belediye Meclisi Çahşma

Yönetmeliğinin 21. maddesi uyannca; "Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en faz|a
yıl siire ile görev yapmak
üzere İmar Komisyonu oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi konusrınun Belediye
Meclisinde gönişülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdtlrlüğiiniln 13.03.2017 tarih ve E.164156
sayılı yazısı meclis giindeminde yer almakla yapllan milzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın bir yıl siire ile görev yapmak iizere İmar
Komisyonu oluşturulması ve bu komisyona 5 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek, işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl stiıe ile görev yapmak üzere İmar
Komisyonu oluşturulmasına ve bu komisyona 5 üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hi,ikümleri ve Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi uyannca; bir yıl si,iıe ile görev yapmak üzere 5
(BEŞ) kişiden oluşan Imar Komisyonu üyeliği seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda;
Meclis Ü yesi Ali YAZICI, Türker
ÖzÇuuacı, Turgut TERZİ, Şenol
EKŞİ İmar Komisyonu üyeliğine
1r.
beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlan kurabilir." denildiğinden bir
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l7- 5393 sayılı Kanunun 24 iincü maddesi hiikiimleri ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; "Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en faz|a
beŞ kiŞiden oluşan ihtisas komisyon-ları kurabilir." denildiğinden bir yıl siiıe ile görev yapmak
üzere ulaşım komisyonu oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili yazı İşleri
Müdiıılüğiiniin 13.03.20|7 tarih ve E.164142 sayı]ıı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan miizakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın bir yıl siire ile görev yapmak iizere Ulaşım
komisyonu oluşturulması ve bu komisyona 5 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimseneıek, işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yl siire ile görev yapmak iizere ulaşım
KomisYonu oluşturulmasına ve bu komisyona 5 üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hilkiimleri ve Belediye
Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi uy.ınnca; bir yıl stire ile görev yapmak iizere 5
(BEş) kişiden oluşan ulaşım komisyonu üyeliği seçimi işaıetle yapıları oylama sonucrında;
Meclis Üyesi Savaş ÜNER, Hakan GİYİK, Mümut KESKİN, Melek-YÜRÜK, ismail
YILDIZ Ulaşım Komisyonu üyeliğine oybiıliği ile seçilmişlerdir.
18- 5393 sayılı Kanunun 24 iincü maddesi hiıkiimleri ve Belediye Meclisi Çalışma
yönetmeliğinin 2l. maddesi uyannca; "Belediye meclisi, üyeleri arasından
en az üç en faz|a
beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir." denildiğinden bir yıl süre ile görev yapmak
üzere plan ve Bütçe komisyonu oluşturulması ve bu komisyona üye seçilmesi ile ilgili yazı
Işleri Müdiirlüğiıniin 13.03.2017 tarih ve E.164125 sayılı yazısı meclis giindeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkını Recep GÜRKAN'ın bir yıl siire ile görev yapmak tizere Plan ve
Bütçe komisyonu oluşturuıması ve bu komisyona 5 üye seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek, işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl si.ire ile göĞv yapmak i,izere
plan ve Bütçe komisyonu oluşturulmasına ve bu
komisyona 5 tıye seçilmesine oybirliği ile
kaıar verilmiştir.
Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununrrn 24. maddesi htikümleri ve Belediye
Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21, maddesi uyannca; bir yıl süe ile görev yapmak iizere 5
(BEŞ) kişiden oluşen P1- ve_ Rütçe Komisyonu üyeliği seçimi işaretle yapılan oylama
sonrıcunda; Meclis Üyesi Refik ŞAHiN, simin
ÇıNin, grkan-vaxis, sevaa Nur
KURBAN, Tamer KARADAĞ Püan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oybirliği ile
seçilmişlerdir.

ı9- 5393 sayılı Kanunun 33

üncü _maddesi uyannca; bir yıl siire ile görev yapmak tizere
Belediye Enctimen Ü.yeliğine 3_ (UÇ) enclimen üyesi seçimi gizli İyla yupİlu.ul,rO-,
encümen tıyesi İeçilmİsi il; ilgilİ v-İ lşl..İ
P:l:9iı" Enciimen üyeliğine_ 3
Müdtirlüğiiniin 13.03.20l.7 tarih veQQ)
E.l64180 sayılı yazısı miclis gtındemiİde yer almakla

yapılan miizakerede;
5393 Sayılı Kanunun 33 iincıi maddesi uyannca; bir

yıl süre ile görev yapmak üzere
Belediye Enciimen Üyeliğine
enciimen tlyesİ seçimi gizli o:yla yİJ,İ*"C,rO-,
^3 ._(.]J§)
Belediye Enctimen Üyeliğine 3
@Ç)^9nctımen tıyesi seçimi giiıi oyıi y"i,ıi."t, i"pıtasnif sonucunda; kullanılan oy sayıs-ı 27 , boş oy sayısı 1,'geçerii,
oy'ruyi.iyok, g.ift
oy olduğu, buna göre, Aydın KoRUYAI.i ı+ oy, itıksel ar§ov"ıı 'ö,'§".m
"y
:iL,:] .2-9
LIZNAK 13 oy, Nahide DEMiR 12 oy, ismail ARDA ll oy, Ahmet KARAGurL'ı-iı
oy
aldrğı
olup,
b.una
göre;
Enciimen
Üyeliğine
avdın
ronÜiaN,-Yiiksel
_tespit.edilm§
AKSOY, Serkan LİZNAK seçilmişlİrdir,
20- Belediyemizce 2017 yıh büt çesinden ayrılan ödeneklerden
karşılanmak sureti yle satın
alınacak olan iş - inşaat makinal arı ve Belediye hizmet araçlan
ile il gili olarak T.C. Ekonomi
Bakanhğı tarafından yatrnm te şvik bel geleri verilmektedir.
Devletin çeşit|i ödenek, teşvik ve
'Ekonomi
desteklerinden faydalanabil memrz
B akanhğı Teşvik Uygulama ve Yabancı
l
Sermaye Genel Müdürlüğünden
B çlgesi alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu

r.

s,}

i.

7

nedenle; T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğiinden alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun
15106120|2 tarih ve 201213305 sayıh karamame si 20l2/l sayılı tebliğinin ilgili hiıktımleri
gereğince, yatınm bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı
itibariyle doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde
Müsteşarlıkça Teşvik Belgesinin iptal edilebileceği gibi kısmi müeyyide uygulanabileceğini
beyan, kabul ve taahhüt etmek üzeıe, Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatırım Bilgi Formunu
imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'a verilmesi ile ilgili Fen İşleri
Müdiirlüğiiniln 31.03 .2017 tarih ve E.l71012 sayılı yazısı meclis giiıdemine oybirliği ile

alınarak yapılan mi.izakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdiirlüğünden ahnacak Yatınm Teşvik Belgesi ile ilgili olarak
Bakanlar Kurulunun |5106/2012 tarih ve 201213305 sayılı karamamesi 2O12ll sayılı
tebliğinin ilgili hfüümleri gereğince, yatınm bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin
varlığını, muhteviyatı itibariyle doğruluğunu, yatınmın herhangi bir aşamasında aksinin
tespiti halinde Müsteşarlıkça Teşvik Belgesinin iptal edilebileceği gibi krsmi müeyyide
uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmek iizere, Beyan ve Taahhütnameyi ve de

Yatırım Bilgi Formunu imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Recep GÜR«AN'a

verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2l- İ|imiz merkezinde bulunan spor kulüplerinden Şahi Spor Kulübü sporcusu Yunus Emre
ŞAHBAZ, MMA Kanşık Dövüş Sanatlan Federasyonu taıafından Göyni.ik Atatiiık Spor
Salonunda, 30 ülkeden 300'ü kadın, toplam 1000 sporcunrın katılımıyla diizenlenen MMA
Dtiırıya Şampiyonasında rakibini yenerek kendi klasmanında Diinya 3.'sü olmuştur.
Belediyemiz Giiıeş Ekibi sporculanndan Atakan MAKAS, 18-19 Nisan 2015 tarihlerinde
Kahramanmaraş Bahpark Spor Salonunda yapılan Minik Erkekler Serbest Güreş
Şampiyonasında 73 kiloda Tiirkiye 3.'sü olmuş ve aynca Milli Takımla Yalova Termal

Öğrenci Yurdunda kampa girerek büyük başan göstermiş, milli formayı giymeye hak
kazanmıştır. Katıldığı müsabakalarda İlimizi en iyi şekilde temsil etmiş ve dereceye girmiş
olan Sporcu Yunus Emre ŞAHBAZ'a 1 adet beşibiryerde altın, Sporcu Atakan MAKAS'a l
adet yanm Cumhuriyet altıru verilmesi ile ilgili Kültiir ve Sosyal İşler Müdiirlüğilnün
03.04.2017 tarih ve E.l7l920 sayıh yazısı meclis giindemine oybirliği ile ahnarak yapılan

miizakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; MMA Karışık Dövüş Sanatlan Federasyonu
tarafından Göynük'te düzenlenen MMA Dünya Şampiyonasında Diinya 3.'sü olan Şahi Spor
Kulübü sporcusu Yunus Emre ŞAHBAZ'a 1 adet beşibiryerde Cumhuriyet altını, l8- l9 Nisan
20l5 taıihlerinde Kahramanmaraş'ta Minik Erkekler Serbest Gtiıeş Şampiyonasında Ttiıkiye

3.'sü olan Belediyemiz Gilreş Ekibi sporcularından Atakan MAKAS'a 1 Adet Yanm
Cumhuriyet Altını verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

22- Edime Şoftirler ve otomobilciler odasının 03.04.2017 tarih ve 171891 dokiiman notu
yazısında; "uzunkaldırım caddesi iizerinde Huysuz Baba sokak içerisinde hizmet veren
Uzunkaldırım Taksi Durağı esnaflannın duraklarının bulunduğu yerde Mob Kabin
bulunmaması dolayısıyla, beklemelerde sıkrntı yaşadıklan belirtilmiş olup; Huysuz Baba
sokak ile uzunkaldrım caddesinin kesiştiği yerde uygun bir yere Mob kabin konulması"
talep edilmiştir, Dilekçe konusu talebin Belediye Meclisinde görüşülerek ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdiırlüğiıniın 04.04.2017 ta:İlh ve
E.171928 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınaıak yapılan müzakerede;
IŞaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Şofiirler ve Otomobilciler Esnaf Odasının,
uzunkaldınm Taksi Durağı esnafının Huysuz Baba sokak ile uzunkaldırım caddesinin
kesiştiği uygun bir yere Mob Kabin koyma taleplerinin Ulaşım Komisyonuna havale
edilmesine, 5 (BEŞ) iş giinü içind e kon unun göüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasrna oybirliği ile karar veri
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23- 03.04.20|7 tarihinde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili 1 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.04.20|7 tarih ve E.|72360 sayılı yazısı meclis giindemine oybirliği ile alınarak yapılan
miizakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 03.04.2017 tarihinde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talebi ile ilgili l adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, l0
(ON) iş gi,inü içinde konunun görüşülüp sonuçlandınlmasma ve meclise sunulmasına oybirliği
ile karaı verilmiştir.
24- Edime Belediyesinin 04/01120|7 larih ve 2017/21 sayıh Meclis Karanyla Uluslararası
Toplu Taşımacılar Birliğine (UITP) üye olıınmuştur. Bu karanmız 03/02/2017 tarihli İçişleri
Bakanlığı Oluru ile de uygun bulunmuştuı. UITP tarafından Kanada'da yapılacak Dünya
Toplu Taşımacılar Kongresine katılmak, Ulaşım Sistemlerini incelemelerde bulunmak üzere
Edime Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk ÇAKIR, Belediye Başkan
Danışmanı Hilmi IBAR ve Ulaşım Hizmetleri Müdiir Vekili Erdal UYGUN'un 12-20 Mayıs
2017 taIihleri arasında Kanada'ya gitrnek iizere göıevlendirilmeleri ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdiirlüğiinün 05.04.2017 tarih ve E.170685 sayıh yazısı meclis giindemine
oybirliği ile alınarak yapılan müakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; UITP tarafindan Kanada'da yapılacak Dünya
Toplu Taşımacılar Kongresine katılmak, Ulaşım Sistemlerini incelemelerde bulunmak üzere
Edime Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk ÇAKIR, Belediye Başkan
Danışmanı Hilmi İBAR ve Ulaşım Hizmetleri Müdtir Vekili Erdal UYGUN'un 12-20 Mays
2017 tarihleri arasında Kanada'ya gitmek üzere görevlendirilmel eine, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu gereği yolluk ve harcırahlarının ödenmesine oybirliği ile karaı verilmiştir.

25- "Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik" 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yüriirlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin ..Kadro Değişikliği'' başlıkh 1 1.
maddesinde "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur
kadrolarınrn iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş
kadro değişikliklerinde yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı kuruluşlan ile
Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayıh cetvel, doİu kadro değişikliklerinde
ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur."
denilmektedir. Buna göre; ilgili yönetmelik hükiimleri uyiınnca ekli listelerde yer alan
kadrolann unvan ve derece değişiklikleri ile ilgili İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğiiniin
05-04.20|7 tarih ve E.|62849 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
miizakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22 Şubat 2007 iarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yiiriırlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare
Birlikleri Norm kadro İlke ve standaıtlarına Dair yönetmelik htıktirrılerinin l 1. maddesi
ıyarınca; boş kadro. değişikliği ile ilgili (D sayılı cetvel ile dolu kadro değişikliği ile ilgili
(III) sayılı cetvelin insan Kaynaklan ve Eğitim Müdiirlüği.ınden geldigi
şekilde alnen kabul
ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.

26- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 iincü fıkrasında "Belediye ve
Bağlı kuruluşlannda norm kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerıik ....
alanlarında yıllık sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere
ödenecek net ücret söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas
alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları kanunrına göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının net tutarıntn ynzde 25 fazlasını geçmemek tizere Belediye Meclisi
kararıyla belirlenir." denilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Konİrol Genel
Müdürlüğiiıiln 05/0l/20|7 tarih ve 325 Sa yılı "Mahalti İdare Sözleşmeli Personeli Ücret
Tavanları" konulu genelgesinde 01 .Q1
17 ':'a0.06.2017 döneminde geçerli olmak iızere 657
sayılı Devlet Memurlan Kan ununa 'göre o
aylık net ücret Eği
1.662,25.-TL,
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Kameraman için 1.655,13.-TL olarak belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
maddesinin 3. fikası uyarrnca 2017 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Eğitmen
ve 1 adet Kameraman kadrosu için Tam Zamanlı sözleşmeli personel çalıştnlması ve
ödenecek net ücret tutarınm belirlenmesi ile ilgili insan Kaynaktan ve Eğitim Müdtıılüğiinün
05.04.2017 tarih ve B.172529 sayılı yazısı meclis giindemine oybirliği ile ahnarak yapılan
miizakerede;
İşaretle yapılan oylanıa sonucurıda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin
3. fıkrası uyannca 2017 yılında Belediyemizde miinhal bulunan 1 adet Eğitmen ve l adet
Kameraman kadrosu için Tam Zamanlı sözleşmeli personel çalıştınlmasına, Tam Zamanlı
Eğitmen için aylık ıet 1.662,25.-TL, Tam Zamanlı Kameraman için ayhk net 1.655,13.-TL
ücret ödenmesine oybirliği ile kaıar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın, 05 Nisan 2017 tarihli meclis toplantısı I.
oturumuna 15. dakika ara vereceğini belirtmesinden soma toplantıya 15 dakika ara
verilmiştir.

I.

II. oturumda;
otuum açılmıştıI.

BiRLEŞİM II. OTURUM

L oturumdaki üyelerin tamamının mevcut olduğu tespit edilmiş ve

II.

27- Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Ak Parti grubu ile Milliyetçi Hareket Partisinden
Ahmet KARAGÜLLE'nin oy saytmnrn tekrar edilmesi ile ilgili dilekçelerinin vaı olduğunu,
tekrar oy sayıml yaptıklarını, ilk önce ilan ettiğimiz oylamada arkadaşlarımız sehven 14, 13,
13, 12, 1l, 11 şeklinde yazdıklarını,27 oy kullanılmış, 1 oyun da boş olarak yazıldığını,
yeniden yapılan sayımda Aydın KORUYAN 13 oy, Yfüsel AKSOY 13 oy, Serkan LİZNAK
l3 oy, Nahide DEMİR l3 oy, ismail ARDA l3 oy, Ahmet KARAGÜLLE l3'er oy alükları
tespit edildiğini, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin (a) fıkrasının son
bendi "Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik oluısa meclis
başkanrnca kuıaya başvuruluı. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı
bulunan kağtlaı bir torbaya konularak meclis başkanı tarafindan çekilmek suretiyle yapıhr.
Torbadan çekilen isim kazanmış olur." dendiğini, bu durumda oylarda eşitlik çıktığl için
oylamanın bir kez daha tekarlanacağını, ancak; cenazeleri nedeni ile l . Oturuma katılamayan
Serkan LiZNAK, Mehmet ÖZÇUHACI'nın mecIise geldiğini, bunlann mazeretlerinin I.
oturumda oylandığını, ancak; II. oturuma geldiklerinden dolayı Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan
LİZNAK'ın meclise katılmaları Belediye Başkanı Recep GÜRKAN tarafından oylamaya
sunulmuş olup, işaretle yapılan oylama sonucunda l4 kabul, 13 red oyla meclise katılmalarına
oyçokluğu ile karar verilmiş oIup, tekrar Encümen Üyeliği seçimine geçilmiştir.
5393 sayılı Kanunun 33 iincü maddesi uyarınca; bir yıl siire ile görev yapmak üzere
Belediye Enciimen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçimi giz|i oy|a yapılarak, yapılan
tasnif sonucunda; kullanılan oy sayısı 29, boş oy sayısı yok, geçersiz oy sayısı yok, geçerli oy
sayısı 29 oy olduğu, buna göre, Yüksel AKSOY 16 oy, Aydın KORUYAN 15 oy, Serkan
LİZNAK 15 oy, İsmail ARDA 13 oy, Nahide DEMİR 13 oy, Ahmet KARAGÜLLE 13 oy
aldığı tespit edilmiş olup, bu oylamaya göre; Enciimen Üyeliğine Yiiksel AKSOY, Aydın
KORUYAN, Serkan LİZNAK seçilmişlerdir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri getmediğinden Belediye Meclisinin
05.04.2017 günlü toplantısına son vereceğini, bir sonraki meclis toplantısının taıihini iları
etmeyeceğini, toplantı tarihinin daha sonra meclis üyelerine bildirileceğini be
ışttr.
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