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5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21 inci maddesi hükümlerine uyularak
Belediye Meclisinin 06.03.20t8 salı günü saat l4:00'te Belediye Meclis salonunda yapacağl
Maİt ayl toplantısna ait gündem aşağlya çıkarılmışılr.

Anılan gün ve saatte Meclis Üyelerinin toplantüda hazır bulunmaları ilan olunur.

n1

l- Bir önccki toplanlıya ait 06.02,20l8 tarihli tutanak

2- Edime Belediyesi (S) Servis Aracı Yönetrneliğinde değişiklik yapılması talebinin Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün l2.02.20l8 tarih ve
E.27l40l saylh yazısı.

3- Muhtelif tarihlerde Belediyeınize yapılan şehiriçi toplu taŞıma hat ve güzergah talepleri ile
ilgili 8 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 19.02.20l8 tarih ve E .2272002 sayıh yazısı.

,ı- YÖK/Kredi YurtIar Kurumu su ücret tarifeleİi ile ilgili Mali Hizmetler Müdülüğünün
28.02.20l8 taIih ve E.2778l9 sayıll yazısı.

5- Edime Belediyesi ile Arnavutluk'ı.ın Elbasan Belediyesi'nin "Kaıdeş Şehir" olması ile ilgili
Kültür ve Sosyal İŞler Müdürlüğünün 28.02.20l8 tarih ve E.27'792l sayllı yazı,sı.

6- Bulgaristan'ın Kırcaali Beledil,esine bağlı Çiftlik Köyde, ..Şehiı Polis Nefise ÇETiN
OZSOY Hatıra Çeşmesi Projesi" nin Belediyemizin ayni ve/veya nakdi desteği ile yapılması
ile ilgili Kültür ve sosyal işler Müdilrlüğünün 02.03,2018 tarih ve E.278692 sa!ılı yazıiı.

7_ Arsa satlşları ile ilgili EmIak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.03.20l8 tarih ve E.278738
sayılı yazısı,

8- Muhıelif ıarih-lerde Belediyemize yapılan imar planı Değişikliği ıalepleri ile ilgili 5 adet
konunlın Imar Komisyonılnc havale edilmesi ile ilgili imar ve Şehir;iIik Müdürlüğünün
02.03.20l8 tarih ve E.278626 saytlı yazısı.

9- lmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olaıak imar komisyonunca alınan
02,0].2018 tarih ve 20l8/09, l0, 1l, l2, l3, l4, l5 sayılı imaı komisyon karaİları ile İmar ve
ŞehirciIik Müdürlüğünün 02.03.2Ol8 tarih ve E.27863l sayılı yazısı.

l0-, Ccdde^ve So.kak. lsimleri 
. 
Komisyonunun 

, 
almış olduğu 26.02.20l8 tarih ve 0l sayılı

Cadde v€ sokak lsimleri Komisyon kararı ile imar ve Şehiıcilik Müdürlüğünün 01.03.2018
tarih ve E.27827l sayıll yazısı,


