5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2021 dönemine ait 01.07.2021 Perşembe günü saat 14:00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Temmuz ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Yaver TETİK, Ahmet Baran YAZGAN, Filiz GENCAN AKIN, Nuray YILMAZ
GELDİ, Emine KAHYALAR, Selçuk ÇAKIR, Ayhan Murat DURSUNOĞLU, Ali Şükrü
ATAMGÜÇ, Ali YAZICI, Cenk BENAKMAN, Mehmet ÖZÇUHACI, Savaş ÜNER, Hakan
GİYİK, Abdullah YEŞEN, Necamettin ATTAY, Duygu ŞENER, Mevlüde BAŞ, Ergun
DÖNMEZ, Feridun ACAR, Mehmet ÇAPOĞLU, Engin MAKAK, Pınar ERSAÇMIŞ, Kerim
KAZAN, Ayhan DİNÇ, İsmail TAŞDEMİR, Bahattin ULUSOY, İsmail DEMİRHAN, Halil
ÇAVUŞ.
MAZERETLİ OLANLAR
Engin YAĞCILAR, Nergiz İNCE, Mehmet İLKTAN.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Engin
YAĞCILAR, Nergiz İNCE, Mehmet İLKTAN’ ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü
toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmeden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN; Elektronik
Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesi Verilmesine Dair Yönerge Belediyemiz
Meclisi'nin 07.03.2018 tarih ve 2019/37 sayılı Meclis Kararı ile karar altına alınmıştır.
11.11.2020 tarihinde yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve Geçici 24.
Maddesi ile elektronik haberleşme istasyonları ve altyapıları yapı ruhsatına/izne tabi
olmuştur. Edirne İdare Mahkemesi'nin 2019/1098 Esas sayılı Davasının 2021/391 sayılı kararı
ile dava konusu yönergenin 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “634 sayılı Kanuna göre kat
maliklerinin muvafakatı alınmak” ve “bina cephelerine 3.00 metreden fazla yaklaşmamak”
cümleleri ile 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “en az 1 metre mesafede ve 2 metre
yüksekliğinde” cümlesi ile 5. maddesinin 7. 9. 10. fıkrasının, 6. maddesinin tamamının, 7.
maddesinin 1. fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinin, 8. maddesinin 1, 2 ve 4. fıkralarının
iptaline karar verilmiştir. Bu doğrultuda Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim
Belgesi Verilmesine
Dair
Yönerge
maddelerinin
hükümsüz
hale
geldiği
değerlendirildiğinden Belediyemiz Meclisi'nin 07.03.2018 tarih ve 2019/37 sayılı Meclis
Kararı ile karar altına alınan Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim
Belgesi Verilmesine Dair Yönerge’nin iptali ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.07.2021 tarih ve 733282 sayılı yazısı, İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili
olarak İmar Komisyonunca alınan 01.07.2021 tarih ve 2021/30 sayılı imar komisyon kararı ile
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve 733494 sayılı yazısı, Mülkiyetine
630/37561 oranında hissedar olduğumuz Edirne Merkez Yancıkçışahin Mahallesi ada:484,
parsel:53 sayılı 375,61 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun
17.maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2021 tarih ve
733429 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını
belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 3
(ÜÇ) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
3- Bir önceki toplantıya ait 01.06.2021 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 01.06.2021 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasında “Belediye ve Bağlı
kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk, Veterinerlik ….
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 Kanununa göre tespit edilecek her türlü
ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi
kararıyla belirlenir.” denilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve
Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 tarih ve 9167 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli
Personel Ücret Tavanları” konulu genelgesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
ödenecek aylık net ücret, Mühendis kadrosu için 4.746,14.-TL olarak belirlenmiştir. 5393
sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2021 yılında Belediyemizde
münhal bulunan 1 adet Mühendis kadrosu için Tam Zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması
ve ödenecek net ücret tutarının Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14.06.2021 tarih ve 723627 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin
3. fıkrası uyarınca 2021 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis kadrosu için
Tam Zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ödenecek net ücret tutarının aylık
4.746,14.-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmeliğin “Kadro Değişikliği” başlıklı 11. maddesinde “Boş memur kadrolarında
sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş Memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece
değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II)
sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak
değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmektedir. Buna göre; ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal
bulunan 7. derece Şoför kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Memur kadrosunun ihdas
edilmesi hususunun Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün 15.06.2021 tarih ve 725372 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinin 11. maddesi
uyarınca; boş kadro değişikliği ile ilgili (II) sayılı cetvelin İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
6- 9-10-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 660’ıncı Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri Festivalinde görevli personel ile sporcularımızın Sarayiçi bölgesi Kırkpınar
alanına ulaşımının sağlaması için; Sarayiçi Mevkiinin (Saraçhane) bölgesine geçici taksi
durağı oluşturulması, bu duraklarda çalışmak isteyen taksicilerin kendileri için düzenlenen
yerde sıra oluşturmak sureti ile faaliyette bulunmaları ve toplu taşıma araçlarından 7-E
Numaralı hattın Sultan Çelebi Mehmet Yurdu’nda son bulan güzergahının Sarayiçi bölgesine
kadar uzatılarak seferlerine Sarayiçi bölgesinden başlayarak devam etmesine, 660’ıncı Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında 9-10-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında
uygulanacak bu düzenlemelerin 12 Temmuz 2021 tarihinde sona erdirilmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 17.06.2021 tarih ve 726326 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; 9-10-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında
düzenlenecek olan 660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinde görevli personel ile
sporcularımızın Sarayiçi bölgesi Kırkpınar alanına ulaşımının sağlaması için; Sarayiçi
Mevkiinin (Saraçhane) bölgesine geçici taksi durağı oluşturulmasına, bu duraklarda çalışmak
isteyen taksicilerin kendileri için düzenlenen yerde sıra oluşturmak sureti ile faaliyette
bulunmalarına ve toplu taşıma araçlarından 7-E Numaralı hattın Sultan Çelebi Mehmet
Yurdu’nda son bulan güzergahının Sarayiçi bölgesine kadar uzatılarak seferlerine Sarayiçi
bölgesinden başlayarak devam etmesine, 660’ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali
kapsamında 9-10-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında uygulanacak bu düzenlemelerin 12
Temmuz 2021 tarihinde sona erdirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 22.06.2021 tarih ve 728590 kayıt nolu
yazısında özetle; “Şehir içi toplu yolcu taşımacılığında kullanılan araçların aylık ve yıllık
amortisman giderlerinin artmasından dolayı, indi-bindi fiyatlarının Tüketici Fiyat Endeksi ve
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak iyileştirme yapılması” talep edilmiştir. Söz
konusu talebin Belediye Meclisinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.06.2021 tarih ve 728660 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın
“Şehir içi toplu yolcu taşımacılığında kullanılan araçların aylık ve yıllık amortisman
giderlerinin artmasından dolayı, indi-bindi fiyatlarının Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi
Üretici Fiyat Endeksi dikkate alınarak iyileştirme yapılması” taleplerinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Plan ve Bütçe Komisyonu 22.06.2021tarihinde toplanarak, Edirne Belediye Meclisinin
01.06.2021 tarihli Haziran ayı toplantısında Komisyona havale edilen “Kira İndirimi Konulu
Önerge” hakkında görüşme yaparak alınan komisyon raporu Mali Hizmetleri Müdürlüğünün
23.06.2021 tarih ve 729022 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ ın; bu maddede yer alan konunun Meclis Üyesi
Ayhan DİNÇ ile ilgili olduğunu bu nedenle Meclis Üyesi Ayhan DİNÇ’in bu maddenin
görüşülmesinde ve oylamasında bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden
sonra Meclis Üyesi Ayhan DİNÇ, bu maddenin görüşülmesinde ve oylamasında bulunmamış
ve oy kullanmamıştır.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ ın; bahse konu Plan ve Bütçe Komisyon
Raporunun içerisinde yer alan “% 30 olarak uygulanmak üzere” ibaresini “% 50 olarak
uygulanmak üzere” değiştirilerek oylamaya sunacağı ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek, işaretle yapılan oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu 22.06.2021
tarihinde toplanarak, Edirne Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarihli Haziran ayı toplantısında
Komisyona havale edilen “Kira İndirimi Konulu Önerge” hakkında görüşme yaparak
hazırlamış olduğu komisyon raporunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği ve Belediye
Başkanı Recep GÜRKAN’ ın önerdiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Meclis Üyesi Ayhan DİNÇ; bu maddenin görüşülmesinden ve oylanmasından sonra
toplantı salonuna iştirak etmiştir.
9- 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Edirne Valisi olarak atanan ve göreve
başladığı 5 Kasım 2018 tarihinden bu güne kadar; Edirne Merkez, İlçe ve Köylerinde yaptığı
hizmetlerle ve vatandaşlarımızla kurduğu yakın ilişkiler ile Edirnelilerin gönlünde özel bir yer
edinen, “3 Nehir 1 Şehir” gibi, uzun yıllardır yapımı planlanan ancak hayata geçmeyen
projeleri başlatan, şehrimizin imarı, eğitimi, kültürü, turizmi ve kırsal kalkınması alanlarında
fikir ve çalışmaları ile birçok ilk’ e imza atan ve halen Edirne Valiliği görevini büyük bir
özveri ile devam ettiren Edirne Valisi Ekrem CANALP’ e 5393 sayılı Belediye Kanununun
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18. Maddesinin (r) bendi uyarınca “Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verilmesi konusunun
görüşülmesi ile ilgili Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep GÜRKAN’ın; 24.06.2021
tarih ve 730028 sayılı dilekçesi Özel Kalem Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 730112 sayılı
yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile
Edirne Valisi olarak atanan ve göreve başladığı 5 Kasım 2018 tarihinden bu güne kadar;
Edirne Merkez, İlçe ve Köylerinde yaptığı hizmetlerle ve vatandaşlarımızla kurduğu yakın
ilişkiler ile Edirnelilerin gönlünde özel bir yer edinen, “3 Nehir 1 Şehir” gibi, uzun yıllardır
yapımı planlanan ancak hayata geçmeyen projeleri başlatan, şehrimizin imarı, eğitimi,
kültürü, turizmi ve kırsal kalkınması alanlarında fikir ve çalışmaları ile birçok ilk’ e imza atan
ve halen Edirne Valiliği görevini büyük bir özveri ile devam ettiren Edirne Valisi Ekrem
CANALP’ e 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (r) bendi uyarınca “Fahri
Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan cadde ve sokak isimleri değişikliği başvuruları
ile ilgili 3 adet konunun Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 729925 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan cadde ve
sokak isimleri değişikliği başvuruları ile ilgili 3 adet konunun Cadde ve Sokak İsimleri
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.06.2021 tarih ve 2021/24, 25, 26, 27, 28, 29 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 730856 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 25.06.2021 tarih ve 2021/24, 25, 26, 27, 28, 29 sayılı imar
komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
12- Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesi Verilmesine Dair Yönerge
Belediyemiz Meclisi'nin 07.03.2019 tarih ve 2019/37 sayılı Meclis Kararı ile karar altına
alınmıştır. 11.11.2020 tarihinde yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve
Geçici 24. Maddesi ile elektronik haberleşme istasyonları ve altyapıları yapı ruhsatına/izne
tabi olmuştur. Edirne İdare Mahkemesi'nin 2019/1098 Esas sayılı Davasının 2021/391 sayılı
kararı ile dava konusu yönergenin 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “634 sayılı Kanuna
göre kat maliklerinin muvafakatı alınmak” ve “bina cephelerine 3.00 metreden fazla
yaklaşmamak” cümleleri ile 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “en az 1 metre mesafede ve 2
metre yüksekliğinde” cümlesi ile 5. maddesinin 7. 9. 10. fıkrasının, 6. maddesinin tamamının,
7. maddesinin 1. fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinin, 8. maddesinin 1, 2 ve 4. fıkralarının
iptaline karar verilmiştir. Bu doğrultuda Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim
Belgesi Verilmesine
Dair
Yönerge
maddelerinin
hükümsüz
hale
geldiği
değerlendirildiğinden Belediyemiz Meclisi'nin 07.03.2019 tarih ve 2019/37 sayılı Meclis
Kararı ile karar altına alınan Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim
Belgesi Verilmesine Dair Yönerge’nin iptali ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.07.2021 tarih ve 733282 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim
Belgesi Verilmesine Dair Yönerge Belediyemiz Meclisi'nin 07.03.2019 tarih ve 2019/37
sayılı Meclis Kararı ile karar altına alınmıştır. 11.11.2020 tarihinde yayımlanan 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve Geçici 24. Maddesi ile elektronik haberleşme istasyonları
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ve altyapıları yapı ruhsatına/izne tabi olmuştur. Edirne İdare Mahkemesi'nin 2019/1098 Esas
sayılı Davasının 2021/391 sayılı kararı ile dava konusu yönergenin 5. maddesinin
2. fıkrasında yer alan “634 sayılı Kanuna göre kat maliklerinin muvafakatı alınmak” ve “bina
cephelerine 3.00 metreden fazla yaklaşmamak” cümleleri ile 5. maddesinin 4. fıkrasında yer
alan “en az 1 metre mesafede ve 2 metre yüksekliğinde” cümlesi ile 5. maddesinin 7. 9. 10.
fıkrasının, 6. maddesinin tamamının, 7. maddesinin 1. fıkrasının (c), (d) ve (g) bentlerinin, 8.
maddesinin 1, 2 ve 4. fıkralarının iptaline karar verilmiştir. Bu doğrultuda Elektronik
Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesi Verilmesine Dair Yönerge maddelerinin
hükümsüz hale geldiği değerlendirildiğinden Belediyemiz Meclisi'nin 07.03.2019 tarih ve
2019/37 sayılı Meclis Kararı ile karar altına alınan Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer
Seçim Belgesi Verilmesine Dair Yönerge’nin iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.
13- İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili olarak İmar Komisyonunca alınan
01.07.2021 tarih ve 2021/30 sayılı imar komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.07.2021 tarih ve 733494 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili
olarak İmar Komisyonunca alınan 01.07.2021 tarih ve 2021/30 sayılı imar komisyon kararının
imar komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Mülkiyetine 630/37561 oranında hissedar olduğumuz Edirne Merkez Yancıkçışahin
Mahallesi ada:484, parsel:53 sayılı 375,61 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 17.maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
01.07.2021 tarih ve 733429 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyetine 630/37561 oranında hissedar
olduğumuz Edirne Merkez Yancıkçışahin Mahallesi ada:484, parsel:53 sayılı 375,61 m²
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine istinaden
satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
01.07.2021 günlü toplantısına son verilmesini, bir sonraki meclis toplantısının tarihini ilan
etmeyeceğini, toplantı tarihinin daha sonra meclis üyelerine bildirileceğini belirterek
toplantıyı kapatmıştır.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Emine KAHYALAR
Meclis Katibi

Nuray YILMAZ GELDİ
Meclis Katibi

Duygu ŞENER
Meclis Katibi
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