
5393 sayllı Belediye Kanununun 20 ve 2l. maddeleri hükümlerine u},ularak, Edime
Bclediye Meclisinin 20l8 dönemine ait 04.06.2018 Pazanesi günü saat l4.o0'1e BeIediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Haziran ayı toplantıstndaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özeıidir.
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Mahn]ul KESKiN. Türker ALl'lERLER, Aydın KORUYAN. seınih ÇlN-AR, lIasan
Yt'RLK. Hlkan CiYİK. Alj YMl( l. Scıaş l'NFR. Sclçü]k ÇAK|R. Mehmeı ÖZ('UHACI.
Serkan LiZNAK, Yüksel AKsoY, Ramazan TANAL, Nuray YILMAZ cELDi. Melel
UZGÖR, Mehmet ÖZÜırÜ, Hakan DAĞDEViREN, ismail ARDA, Nahide DEMlR, Şenol
EKŞi, Tamer KARADAĞ, ismail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKiNER. A}taç
DiLCi,

l- Mazercılerindcn dola},ü bugiinkii ıoplanlı},a katılamayacagını bildiren ü!elerden Refik
ŞAlliN. Turgut TERzl, Sevda Nur KURBAN. Nevzaı GÜRKA\.NAK'ın mazeretleri uygun
görülerek, izinli sayılmalarına oybirliği ile karar vcrilmiştir.

2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, 31.05,20ı 8
nrihinde Belediyemize yapılan imar planı değişikliği talebi ile ilgili l adel lonunun lmar
Komisı,onuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdiidüğünün O1.06.20l8 tarih ve
E.3l06.10 sayllı yazısı olduğunu. bunun gilldenre alınması hususunda oylama yapacağını
bclinnresinden sonra işaretle yapılan oı,lama sonucundal yukarıda belirıilen gündem dışı l
(tslR) nıaddcnin meclis gündemine aIınmasına oybirligi ile karar verilmiştir,

3- Bir önceki loplanlülara aiı 0,1.05,20l8 tarihli ve 07.05.20l8 ıarihli tutanaklar meclis
giindel]]indc ver almakla yapılan müzakerede;

Işaretle !,apılan ollama sonucunda; I]ir önceki loplantılara ait 0,1.05.2018 ıarihli !e
07,05.20] 8 ıaİihli nıbnak]ar aynen oybirliği ile kabııl edilmişlir.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR

Erkan MAKAs, Hüseyin ÜLKER,

MAZERETLİ OLANLAR

Refik ŞAHiN, Turgut TERZI, Sevda Nur KURBAN. Nevzat GÜRKAYNAK

4- Edirne Valiliği iı Mahalli İdareler Müdür] iiğiinün yazüsı ekinde gönderilen içişleri
Bakaırlığı Mirhalli idareler Gcnel Miidürlıiğiiniin l 0/05/20l8larih ve E.l06l0 sayılı yazısında
1,ıllık bı,ı,an ediIen ilan ve reklam ı,crgisinin ödeme döneminin, iş yerlerine aiı çevre temizlik
vergisi ödenıe dönenıiyle birleşliriIııesinin. YoİKK iş Yapma Kolaylığl konus nda talep
edilen bir konu olduğu ve ilgili belediye meclisleri tarafündan ilan ve reklam vergisi ödeme
dönemIerinin. çevre temizlik vergisi ödeme döncnrlcıine alınnıasına \,önclik kafur alnıaları
lrususı] talep edilmektedir. Buna İslinaden: Son irclen]e tarilrleri her yılln ocak \e Tenrmuz
avlarının son günü (hafta btiIine geld iği takdirde ıakip eden ayın ilk iŞ günü) olan ilan ve
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olarak belirlenmesi hu§usu ile ilgil i iuıli Hiznreller Müdiirliiğüniiıı l7.05,20l8 ıarih vc
E.304l1 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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döneminin, iş yerlerine ait çeı,re temizlik vergisi ödeme dönemiyte birleşlirilmesinin. YOİKK
Iş Yapma Kolaylığı konusunda talep edilen bir konu olduğu ve ilgili bclediye meclisteri
iarafından iIan ve reklam vergisi ödeme dönemlerinin, çevre temizlik vergisi ödenle
dönenılerine alınmasına yönelik karar almaları hususu talep edilmekte olup, buna istinaden;
son ödenıe taril,ıle.i her yıIın Ocak ve -fenlmuz aylarının son günü (hafta tatiline geldiği
ıakdirde takip eden ayın ilk iş günü) olan ilan ve reklam vergilerinin l. taksit son ödeme
ıarilrinin lrer yıl Mayıs ayınün son giinü (lral'ta ıaliline gcldiği lakdirde lakip eden ayln ilk iş
günü) ve 2. ıaksil son ödenre ıarihinin her yül Kasım ayının son günü (hafia tatilinc gcldiği
ıakdirde ıakip cden ayın ilk iş günü) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilnrişıir,

5- Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi Ada:220 Paısel:35 saytlt ll8.99 m: ytizölçümlü arsa
vasıflı taşınn,]azdaki Be|ediyemize ait 74.3'l m2 (l0/l6) hissenin 2886 sayılı Dellet lhclc
Kanrınuna istinaden satışı kon.ısunun Bclediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve
istimlak Müdürlüğünijn 22.05.20]8laİih ve E.]0,18]5.uyiı, yur,., meclis gi-ındeminde 1,cr
almakla yapılan müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Merkez Çavuşbey Müallesi Ada:220
Parsel:35 salrlı ll8.99 n,ıı yüzölçümlü arsa vaslflt ıaşınmazdaki Belediyenizc ait 7,1.37 m2
(l0/l6) hissenin 2886 sa}llı Devlet ihale Kanununa isıinaden sattŞtna oybirliği ile karar
\erilmiştir.

6- Belediyemiz Prolokol Evi Birimi, İzzeı Arseven Mesire Alanl Edirne Kent ormanı
Kahvaltı salonu ve Edirne Kent Müzesi Kültiır ve Sosyal işleı Müdürlüğü'ne bağlı olarak
faaliyeılerini sürdüı,ııektcdir. Protoko1 Evi Birimi iIe izzet Arseven Mesire AIanı Edirne Kent
ornanü Kahvaltl Salonu ve Ediıııe Keırt Miizesinde iicreı karşılığı hizmet
verilmektedir. Protokol EVi Birimi Arda Vergi Dairesi ]240295029, izzet Arseven Mesire
AIanı Edime Kent ormanl Kahvaltl salonu Arda Vergi Daire§i 5440665220. Edirne Kent
Müzesi Kırkpınar Vergi Dairesi 3240469864 vergi numarası ile Gelir idaresi Başkanlığına
vergi kayıtları yapılmış olup ilgili birimlerin Vergi levhalan ekte sunulmuştur. 5393 siyılı
Belediye Kanununun 7L Maddesinde, .'Bclediye, özel gelir ve gidcri bulunan hizmellerini
Içişleri Bakanlığının izniyIe bütçe içinde işletnıe kıırarak yapabilir,'' denilmektedir. Du
kapsaDlda ayrıca 08.03.20l l tarih ve 27868 sayılı Resmi Gazetede .'Mahalli idareler Bütçe içi
İşletmc Yönetmeliği" yayımlanarak yiiıürlüğe girmiştir. MahaIli İdareler Bütçe vc Mrıhasebe
Yöıetıneliğinin 2l, maddesinde de"'İl özel idaıeleri. belediyeler ve birlikler. özel gelir ve
gideri bulunan hizmellerini mec]is kararı ve İçişleri Bakanlığından izın alınmak suıetiyle
kunın blitçesi içerisinde işletme kurarak yapabilirler. İşletmeler için ayrı bütçe
düzenlenmeyip. kurum biilçesi içerisinde ana hizmet birimi gibi kodlanır.'' Hükmü
bu]unmaktadtr. Kanui ve Yönelmelikler kapsamında Külıiir ve Sosyal İşler Müdürlüğüne
bağlı bulunan ı,e ücret kaİşılığı hizmel\,eren Prolokol Evi Birimi. izzet Arseven Mesire Alanı
Kent Ormanı Kahvaltı Salonu ve Edime Kent Müzesi özel geliri bulunan birimler olarak
sa\tImiıkt.dır. Mevzual çerçet,esinde. Belediyemizce bu J birimin bütçeleri ve çaItşan ile
lşlcımc re iŞıirakler Müdürlücünc bağlanması konusunun Belediyemiz Mec]isindc
göriiŞülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal lşler Müdürliiğünün 22.05.20l8 tarih ve E.306098
sayllü yazüsı mecIis gündeminde yer aImakla yapılan müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Küıtür ve Sosya| işIer Müdürlüğtine bağlı olan
Protokol Evi Birimi, İzzet Arseven Mesire Alanl Kent oimanı Kahva|tı salonu Ve Edime
Kenı Müzesinin bütçeleri ve çalışaniarl ile birlikte işletme ve iştirakler Miidürlüğüne
hailiınnıasını or birliği ile karar r erilnrjştir.

7- Belediye Meclisinin 05.03.2014 tarih ve 20l4ll08 sayılı kararı gereğince ilimiz Merkez

Iı,lüdürliiğiince kiralanan ve Çağdaş Yaşamı Destekl Demeği ıarafından kullaııılan
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lşaretle yapılan oylanıa sonuçunda: BeIediye Meclisinin 05.03.201,t larih ve 20l4/l08
sayılı kararı gereğince ilimiz Merkez Balıkpazarı Mevkii pafta:l2 ada:l94 parsel:l7 adresinde
Kültiir ve sosyal işlef Müdürlüğünce kiralanan ve Çağdaş Yaşam| Destekleme Demeği
tarafündan kullanllan binanın yeni kurulan Muhtarlık işIeri Müdürlüğüne tahsis edilmesine
o1,birliği ile karar verilmiştir.

8- Belediye Meclisinin 04.02.20l5 tarih,ı,e 20l5/23 saytlt kararı ile kurulan Cadde ve Sokak
İsimleri Komisyonunun almış o]duğu 2].U5,20l8 tariİı ve ]0]8/04 sıyılı Cndde vc Sokak
İsimleri Komisyon kaıarı İnrar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25,05,20l8 tarih ve E,30754]
sayılı 1,azısı ekiııde meclis gündeminde 1,er almakla yapılan müzakere;

iŞaretle yapılan oylama sonucunda; 23.05.2018 tarih ve 2018/04 sayılı Cadde ve
Sokak İsimleri Komisyon karannın Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonundan geldiği şekilde
uynen kabıılüne oybirliği ile karar ıerilınişıir.

9- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan tak5i duraklarında değişiklik ıalebi ile ilgili 5 adet
konunun Ulaştm Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaştm Hizmetleri Müdürlüğünün
28.05,20l8 tarih ve E.308028 sayılı yazısl meclis gündeminde yer almakla yapıIan müzakere:

lşaretle yapılan oylama sonucunda; Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan laksi
dı,ıraklarırda değişiklik talebi ile i!gili 5 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale
cdilmesine 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların görüşiilüp sonuçlandırllmasına ve meclise
sunulnıJsınJ o\ hirIiüi ile karar verilmişıir,

l0- Belcdiye Meclisimizce kabul edilen Su ı,e Kanalizasyon Müdürlüğü Çalışma
Yönetıııeliginin Üçüncii BölünT Stı re Kanalizaslon Müdiirlüğü Cörev Yetki ve
Stırumlulı.ıkları böliimüne "Belediye Başkanlığından alınan ödenek]er doğrulıusunda {73,1
savılı kanıu Ihale kanununda belirtilen ihale usu]]eri ve allm yönl(,mlcrine göre. ihıiyaç
duyulan mal, yapım, hizmet alln1larını yapmak ve sonuçla.la ilgili Kamu ihale Kurumuna
bilgi vermek,4735 sayılı Kamu lhaleleri Sözleşme Kanununda belirtilen görevleıi yapmak"
ibaıesinin ck]enmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 29.05.20l8 tarih ve E.308667 sayıIı vazısl meclis
gtindcmindc yer aInrakla yapılan müzakere:

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisimizce kabrıl cdilcn Srı ve
Kanalizas)on Müdürlüğü Çalışma Yöneümeliğinin Üçüncü Bölüm su ve Kanalizasvon
Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları bölünlüne "Belediye Başkanlığından alınan
ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu ihalc Kanununda belinilen ihale usulleri ve alım
}öntenlerine göre. ihtiyaç duyulan mal. yaptm. hizmet alımlarını yapmak ve sonuçlarla ilgili
K.rmu lha]e Kurununa bilgi vernıek. ,1735 say]lı Kamu ihaleleri SözleŞme Kanunüında
belirtiIcn görevleri yapmak" ibarcsinin cklcnmcsine oybirliği ile karar verilnrişıir.

l l- Belediye Başkanlığınızca şehrimizin belli noklalarına konu|mak üzere bebek emzirnıe ve
bakım kabinleri projesinin hayata geçirilmesi ve Belediye Başkanlığımıza bağışlanması
istenen bebek emzirme ve baklm kabinlerinin kabul edilmesi için Belediye Başkanımız Sayın
Recep GÜRKAN'a sosya] Bağlş Sözleşmesi yapDak üzere imza yetkisi;in ve;ilmesi ite ilgili
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.05.20l8 tarih ve E,308665 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakere;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Betediye Başkanlığımızca şehrimizin belIi
noktalaına konulmak üzere bebek enızirme ve bakım kabinleri projesinin ha],ata
geçirilnlesine, Belediye Başkanlığımıza bağışlafunası istenen bebek emzirme ve bakım
kabinlcrinin kabul edilmesine bu iş için Delediye Başkanımız Sayın Recep CÜRKAN.a
Sosyal Bağış Sözleşnıesi yapmak üzere imza yetkisinin verilmesine oybiİligi iIc karar
verilmişıir,

!2- Burak KURT'un 28.07.2016 lari iğı,9ı
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olarak Edime Belediye Başkanlığımıza hibe yolu i]e devreımek istemiŞ 5393 salılı Betediye
Kanununun l8. maddesi (g) fıkrası gercği ve 02.08.20l6 tarih 20l6/l56 sayılı Meclis
kararımız ile devir etme t;üebi kabui eaimiştir, iıgili meclis kararı geregince Bele,.1ile
Başkanlığümız tüzel kişiliğine devir alınan Ergene Enerji Anonim Şirketi adına ve 5393 sayılı
Belcdiye Kanununun l8-i maddesince 37.500,00-.TL'l!k (otuzyedibin Beşyüz Türk Lirast.)
sermaye aktarılmasının uygun olduğu hususunun; Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili MaJi Hizmetler Müdiirlüğiinün 28.05.20l8 tarih ve E.308444 sayılı vazısı meclis
gtinJcmindc yer almık]3 yapllan müzakcr(.dc:

Meclis Uyesi Selçuk ÇAKlR'ın. 5]9] sa}ılı Belediye Kanununun ]8/i maddesinden
sonra gelmek üzere " 60/f ve 70 nci'^ nıaddelerinin de ilave edilmesi ile ilgili sözlü önerisi
ayncn benimsenerek işaretlc yapılan oyIunra sonucunda; Edime Belediye Başkanlığı tüzel
kişiliğine devir alınan Ergene Enerji Anonim Şirkeıi ndlna 539] sayılı Belediye Kanununun
18/i.60/fve 70 nci maddeleri gereğince 37.500.00_.TL (Otuzyedibin Beşyüz Türk Lirası)
scrmave aktanlnlasına oybirliği ile karar vcrilmiştir.

l3- Belediye Meclisinin 03.01.2018 larih ve 2018/06 sayılı kararı iie ] adet Avrıkal
kadıosunda 20l8 yılında tam zamanlı sözleşmcli personel ça|ıştırılmasüna ve aylık 3.000.00.-
TL ücrel ödenmesine karar verilmiş olup. Malil,e Bakanlığı Büıçe ve Mali Kontrol Cenel
Nltjdıirlüğüntin ]0.01.20l8 tarih \e ]76 salılı genelgesi ile Avukaı kadrosunda lam zaman]l
sözleşmeli persoırel olarak çalışacak pcİsonelin ücret tavanı ].590,75.-TL olarak
belirlenmiştir. Buna göIe Belediyemizde Avukat kadrosunda çalışan tam zanlanlı sözleşmeli
personel iicreıinin a1,1ık 3.590.00.-TI- olarak belirlenmesi hususunun Meclisimizde
göriişülerek karara bağlanması ile ilgili insan Kalnakları \e Eğitim Müdürlüğünün
]0.05,20l8 tarih ve E.309405 saylll lazısı meclis gündeminde yer alnıakla vapılan
miizıkerede]

İşaretle yapılan oylanıa sonucundaı tJclediyc Mcclisinin 03.01.2018 tarih ve 20l8/06
sa\,ılı karart ile l adet Avukaı kadrosunda 20l8 yılında tam zamanlı sözlcşmeli personel
çalışıırılmasına ve aylık 3.000,00,-TL ücret ödennresine karar veriInıiş olııp. Malile Bİkanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün l0.0I.2ol8 tarih ve 376 sayıIı gcnelgesi iie
AVukat kadrosunda tam zamanlı sözleşme]i petsonel olarak çalışacak personelin iicrel tavanı
3,590.75.-TL olarak belirlendiğinden. BeIediyemizde Avukat kadrosunda çaIışan lam zanıanlı
sözleşme]i personel ücretinin aylIk 3,590.00.-TL olırak belirlenmesine oybirliği ile karar
veıilmiştir.

1,1- Uıaşım Komisyonunca allnan 30.05.20I8 tarih ve 20l8/05 sayılı Ulaşlm Komisyon kararl
ile [Jlaşım HizmetIeri Müdürlüğünün 30,05,20|8 tarih ve E.j09304 sayllı yazısı meclis
gündeıııinde yer almakla yapılan müzakerede:

Işaretlc yapılaü oylama sonucunda; Ulaşınr Konrisyonunca alınan 30.05.20l8 taıih ve
20l8/05 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşınr Komisyonundan geldiği şekilde aynen
kabulüne oybirliği iIe karar verilmiştir.

l5_ 06,02,20l8 tarih 20l8/24 sayılı Edirne Delediyesi Meclis Kararı ile 696 sayılı otağanüstü
hal kapsamında pcrsonel çalıştırılmasına dayall hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda
personel çalü$ırılmasına dayalı hizmet alıııı yönlemi ilc çallştırıIan personelin işçi starusunde,_i']!_İ:l|:aiı"uil-"ı"rini sağlamak için Bjlediyemizin %ioo ti.." iı. kurucu oıtak tıle
olarak lştirak e[irilerek Edbel Personel Anonim Şirketi kurulmuştur. Bu amaçla tahakkuk
eden 300.000,00.-TL (Üçyüzbin Türk Lirası) ortaklık katılım payının Sİlİ'-sayılı BeleaiyeKanıınunun I8/i nıaddesince ödenmesi hususunun aeıeaiye vecıiiinJe gortiştiımesı ;ıe ilgiııMali.lIizmeller Miidürlüğünün 28.05.20I8 larih ıe E.]08j42 ,uy,ı, yu.i.i."ilı. gtnae.inae
yer almakla yapılan müzakercde:

l\teclis ()1esi Selçuk ÇAKIR'ıır.
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kurucu ortak üye olarak iştirak etmiş olduğu Edime Belediyesi Personel Anonim Şirkeıine
5393 sayıh Belediye Kanununun l8/i,60/fve 70 nci maddeleri ge.eğince 3O0.000^00.-TL
(Uçyüzbin Tüık Lirası) ortakhk kaılım paylnln ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir,

16_ Muhtelif talihlerde Belediyemize yapılan İmaı Planı Değişikliği tatebi ilc ilgili 2 adet
konunun lmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.05.20l8 tarih ve E,309792 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakcrcde;

işaretle yapılan oylama sonucunda: muhıelif tarihlerde Belediyemize 1,apılan imar
Planı Değişikliği talebi ile ilgili 2 adet konunun imar Komisyonuna havale edilmesine. l0
(ol.!) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandınlmastna ve mcclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

17- lınar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.05.20l8 tarih ve 20l8l21,22.23,24,25.26.27 sayllı imar komisyon karallarü ile imar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.20l8 tarih ve E,3l003l sayılı yazlsı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakefede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale ediIen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 31.05.2018 tarih ve 20l8/2l, 22,23.24,25,26.27 sayılı
imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar \eriImişlir.

18- 31.05,20l8 taıihinde Belediyemize yapılan imaı planı değişikliği talebi ile ilgili 1 adet
konunun lmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.06.2018 tarih ve E.3l0640 sayılı y,ızısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
mijzakerede:

lşarctle yapılan oylama sonucunda; müıhıelif tarihlerde Belediyenrize yapılan İmar
Planı Değişikliği lalebi ile ilgili l ade1 konunun imar Komisyonuna havale çılilmesine, l0
(oN) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandıİılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiŞtir.

l}cledİye Başkani Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olnladlgündan ve Meclis Ül,elerince herhangi bir öneri gelmediğinden Beledile Meclisinin
0].06.]0l8 günlü toplanülsına son veri]mesini. bir sonraki nreclis toplantlslnın larihini ilan
eıme)eceğini, toplanıı ıarihinin daha sonra nıeclis üyelerine bildirileceğiııi belirıerek
toplantIyı kapatmıştır.
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