5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye
Meclisinin 2013 dönemine ait 02.01.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda
yapmış olduğu Ocak ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan hususlara
dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Hakan İNCİ, Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN,
Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Arif KUDAY, Hasan YÜREK,
Alaeddin ALTINDİŞ, Metin MERCAN, Cemil BARBAROS, Savaş ÜNER, Erdoğan TAŞIN,
B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Şefik KONDURAL,
Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA, Mehmet SIRAGEZEN, Önder
ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Gönül UYANIKTIR, Ömer GEZGİNERLER, Recep Ali AKIN, İbrahim ADADA,
MAZERETLİ OLANLAR
Murat MURATOĞLU.
1- Mazeretinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyeden Murat
MURATOĞLU’nun mazereti uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, 2013 Mali
Yılında Belediyemizde çalışan Zabıta, İtfaiye ve Koruma Güvenlik personeline 01.01.2013
tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücretleri 31 Aralık 2012 tarihli 28514 mükerrer sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmış olup, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 31.12.2012 tarih ve 4573 sayılı yazısı olduğunu, bunun gündeme alınması hususunda
oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı
1 madde meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantıya ait 05.12.2012 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara
ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 28.06.2012 tarih ve 7270
sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu Genelgesinin 2. maddesinin (f)
fıkrasında “ 2012 yılında çalıştırılmış olanlardan 2013 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar
hakkında 31.12.2012 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, 2013 yılına ilişkin aylık net
ücretleri Ocak 2013’ te belirlenecek ve kendileri ile 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacak
şekilde yeni bir sözleşme düzenlenecektir.” denilmekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49
uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında “Belediye ve Bağlı kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak
Teknik, Sağlık, Hukuk, ...... 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. Aynı Kanununun 4 üncü fıkrasında da “ Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak
personele ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için
yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre
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ile orantılı olmak üzere Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilir.” denilmekte olup, Belediyemizde
münhal bulunan 1 adet Şehir Plancısı, 2 adet Mimar, 8 adet Mühendis, 1 adet Hemşire, 1 adet
Teknisyen, 1 adet Biyolog, 2 adet Sanat Tarihçisi, 1 adet Arkeolog, 1 adet Avukat, 2 adet Tekniker,
1 adet Teknik Ressam, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Kimyager, 1 adet Kameraman kadrolarında
5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli
personel ve Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosunda aynı Kanunun 4 üncü fıkrası
hükmü uyarınca Kısmi Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmakta olup, yine aynı Kanununun 49
uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları uyarınca; 2013 yılında çalıştırılacak Tam Zamanlı
Sözleşmeli Personele Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.12.2012 tarih ve 4372 sayılı yazısı ile tespit
olunan Şehir Plancısı için net ücret 2.009,42.-TL., Mimar için net ücret 2.009,42.-TL., Mühendis
için net ücret 2.009,42.-TL., Hemşire için net ücret 1.584,07.-TL., Teknisyen için net ücret
1.246,92.-TL., Biyolog için net ücret 1.558,22.-TL., Sanat Tarihçi için net ücret 1.574,07.-TL.,
Arkeolog için net ücret 1.784,30.-TL., Avukat için net ücret 1.849,55.-TL., Tekniker için net ücret
1.573,09.-TL., Teknik Ressam için net ücret 1.565,42.-TL., Veteriner Hekim için net ücret
1.876,81.-TL.,Kimyager için net ücret 1.826, 04.-TL. ve Kameraman için net ücret 1.160,14.-TL.,
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat için net ücret 924,78.-TL. olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun
49 uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları uyarınca 2013 yılında; Belediyemizde münhal
bulunan 1 adet Şehir Plancısı, 2 adet Mimar, 8 adet Mühendis, 1 adet Hemşire, 1 adet Teknisyen, 1
adet Biyolog, 2 adet Sanat Tarihçisi, 1 adet Arkeolog, 1 adet Avukat, 2 adet Tekniker, 1 adet Teknik
Ressam, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Kimyager, 1 adet Kameraman kadrolarında, Tam Zamanlı
Sözleşmeli personel ve münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosunda Kısmi Zamanlı Sözleşmeli
Personel çalıştırılmasının devamını ve ödenecek net ücret tutarları ile ilgili İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünün 19.12.2012 tarih ve 471 sayılı yazısı ve ekleri meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
19.12.2012 tarih ve 471 sayılı yazısında belirtilen rakamların üstüne %25 artırılarak oylamaya
sunacağını belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49
uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları uyarınca 2013 yılında; Belediyemizde münhal bulunan 1
adet Şehir Plancısı, 2 adet Mimar, 8 adet Mühendis, 1 adet Hemşire, 1 adet Teknisyen, 1 adet
Biyolog, 2 adet Sanat Tarihçisi, 1 adet Arkeolog, 1 adet Avukat, 2 adet Tekniker, 1 adet Teknik
Ressam, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Kimyager, 1 adet Kameraman kadrolarında, Tam Zamanlı
Sözleşmeli personel ve münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosunda Kısmi Zamanlı Sözleşmeli
Personel çalıştırılmasına, Şehir Plancısı için net ücret aylık 2.009,42.-TL., Mimar için net ücret aylık
2.009,42.-TL., Mühendis için net ücret aylık 2.009,42.-TL., Hemşire için net ücret aylık 1.584,07.TL., Teknisyen için net ücret aylık 1.246,92.-TL., Biyolog için net ücret aylık 1.558,22.-TL., Sanat
Tarihçi için net ücret aylık 1.574,07.-TL., Arkeolog için net ücret aylık 1.784,30.-TL., Avukat için
net ücret aylık 1.849,55.-TL., Tekniker için net ücret aylık 1.573,09.-TL., Teknik Ressam için net
ücret aylık 1.565,42.-TL., Veteriner Hekim için net ücret aylık 1.876,81.-TL.,Kimyager için net
ücret aylık 1.826, 04.-TL., Kameraman için net ücret aylık 1.160,14.-TL., Kısmi Zamanlı Sözleşmeli
Avukat için net ücret aylık 924,78.-TL. olarak yukarıda gösterilen ücretlerin üzerine %25 ilave artış
eklenerek ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen İlimiz
Merkez Mithatpaşa Mahallesi Maarif Caddesi sağ taraf: 12 numara dahil başlar 26 numara dahil
biter ve sol taraf 15 numara dahil başlar 37 numara dahil biter olan yerle ilgili İl Emniyet
Müdürlüğünün 07.12.2012 tarih ve 7508-4 sayılı görüş yazısı ve ekleri Zabıta Müdürlüğünün
13.12.2012 tarih ve 808 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen İlimiz
Merkez Mithatpaşa Mahallesi Maarif Caddesi sağ taraf: 12 numara dahil başlar 26 numara dahil
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biter ve sol taraf 15 numara dahil başlar 37 numara dahil biter olan yerin içkili yerler bölgesine ilave
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği tarafından Edirne Merkez, Hıdırağa Köyü, Yukarıova Mevkii
E17D04DIC pafta, 1445 nolu parsel üzerinde kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetimi
Tesisleri içinde yer alacak ve düzenli depolama tesisine gidecek atık miktarlarının azaltılması
amacıyla organik atıkları işleyecek olan Biyolojik İşlem Tesisi tipine karar vermek için Birlik
Meclisinin 17.10.2012 tarih ve 2012/12 sayılı kararı ile komisyon oluşturulmuş olup, komisyon
tarafından biyokurutma yöntemine örnek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Şile yolu
üzerinde Ömerli, Kömürcüoda’da bulunan tesisleri ıslak fermantasyon çalışan biyometanizasyon
yöntemine örnek olarak Pamukova Belediyesinin Sakarya-Pamukova’daki Tesisleri gezilmiş olup,
yurdumuzda kuru fermantasyon çalışan biyometanizasyon tesisi bulunmadığından yöntemler arasında
sağlıklı bir karşılaştırma yapılabilmesi ve doğru bir karar verilebilmesi için tarafımızca yapılan
araştırmalar sonucu çöp karakteristiği, şehrimizin çöp karakteristiğine çok uyan Portekiz’in
Lizbon şehri yakınlarında bulunan ve Avrupa’daki en büyük kuru fermantasyon biyometanizasyon
tesisi olan VALNOR tesisini görmek ve inceleme yapmak üzere, İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve 25597/50000 sayılı genelgesi doğrultusunda;
hem belediyemiz, hem birlik meclis üyesi ve komisyon üyesi olan Mahmut KESKİN ve B.Nevser
TAVGAÇ ERASLAN’ın, Belediyemizde Temizlik İşleri Müdürü, Birlik’de Birlik Müdürü olarak
görev yapan Güler SOYASLAN’ ın, Belediyemizde ve Birlik’ de Çevre Mühendisi olarak görev
yapan Gürcan UÇAK’ ın gidiş-dönüş ulaşım gideri ve günlük harcırahlarının 5 gün karşılanması,
14.01.2013-19.01.2013 tarihleri arasında görevlendirilmesi ve görevlendirilen personelin
harcırahlarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümlerine göre Belediyemizden karşılanması ile
ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 11.12.2012 tarih ve 720 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Portekiz’in Lizbon şehri yakınlarında bulunan ve Avrupa’daki en büyük kuru fermantasyon
biyometanizasyon tesisi olan Valnor tesisini görmek ve inceleme yapmak üzere 14.01.201319.01.2013 tarihleri arasında Meclis Üyesi Mahmut KESKİN, Meclis Üyesi B.Nevser TAVGAÇ
ERASLAN, Temizlik İşleri Müdürü Güler SOYASLAN, Çevre Mühendisi Gürcan UÇAK’ın
görevlendirilmesine, yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karşılanmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
7- Edirnespor Kulübü Başkanlığının 19.12.2012 tarih ve 57 sayılı yazıları ile Edirnespor Kulübünün
kullandığı tesise yakacak yardımı yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
21.12.2012 tarih ve 5042 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirnespor Kulübü Başkanlığına ait Edirnespor Kulübünün kullandığı tesise yakacak yardımı
yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta: 150, Ada: 1011, Parsel:
18 sayılı 343.27 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.12.2012 tarih ve 801 sayılı
yazısı ve ekleri meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta: 150, Ada: 1011,
Parsel: 18 sayılı 343.27 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesine istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Edirne Merkez Çubukçular Hamam Sokak No.4 Edirne adresinde bulunan 186 m2 taşınmazın
Belediyemiz bünyesinde bulunan Aile Danışmanlığı Birimi tarafından kullanılması amaçlı 3
yıllığına kiralanması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 14.12.2012 tarih ve 4991 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
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Edirne Merkez Çubukçular Hamam Sokak No.4 Edirne adresinde bulunan 186 m2
taşınmazın Belediyemiz bünyesinde bulunan Aile Danışmanlığı Birimi tarafından kullanılması için
Belediyemizce 3 yıllığına kiralanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10- 5393 sayılı Kanunun 14. maddesi, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun ile “gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor
malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren
veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi
kararıyla ödül verilebilir.” şeklinde değiştirilmiş olup; Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
24.12.2012 tarih ve 5076 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması ile
ilgili konunun görüşülmesinde Meclis Üyesi Murat KAYASÖKEN, Hasan YÜRREK, Serkan
OLTANDİKEN, Hasan ÜNER, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR’ın kulüp başkanı olduklarından
dolayı oy kullanmayacaklarını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Murat KAYASÖKEN, Hasan
YÜRREK, Serkan OLTANDİKEN, Hasan ÜNER, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR bu maddenin
görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; Belediyemizce Amatör Spor
Kulüplerine yardım yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Edirne Taksiciler Derneğinin 18/12/2012 tarih ve 2012/013 sayılı dilekçesinde, Karayolları
Trafik Yönetmeliğindeki taksi tanımının 21/03/2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan kararı ile “Taksi (Değişik: RG-21/03/28240) Yapısı itibari ile sürücüsü dahil en çok 8
oturma yeri olan insan taşımak için imal edilmiş bulunan ve taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan
M1 sınıfı ticari motorlu araçtır.” şeklinde değişmiş olup, taksilere bu hakkın verilmesine ilişkin
yönetmelik değişikliği talep edilmekte olup, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kayıtlarına göre İl Trafik
Komisyon Kararı ile tahditli Ticari (T) plaka sayısı en son 513 ile tamamlamış olmakla birlikte halen
405 adet (T) plakalı Ticari aracın faal olduğu ve diğerlerinin uzun zamandır ticari faaliyette
bulunmadığı; bir kısmının sahiplik bilgilerine ulaşılamadığı, bir kısmının da yasal nedenlerle sona
erdiği tespit edilmiş olup, diğer yandan mevcut ticari taksilerin 341 adedinin 10 yaş ve daha yeni
araçlar olduğu, 64 adedinin ise 11 ile 30 yaş arası olduğu tespit edilmiş olup, Edirne Taksiciler
Derneğinin 18/12/2012 tarih 2012/013 sayılı dilekçe konusu talep ile birlikte uzun zamandır
faaliyette bulunmayan (T) plaka haklarının akıbeti, ticari faaliyette kullanılacak araçların model yaş
üst sınırının belirleneceği yönetmelik değişikliklerinin yapılması gerekmekte olduğunu, Kütüphane
Taksi Durağı Başkanı Ali SÖZBİR’in 05/12/2012 tarihli dilekçesinde, “Kütüphane taksi
duraklarında faaliyet gösteren taksilerden 1’ inin sokak girişinde diğerlerinin ise Gelinhanım Sitesi
yanında depolama yaptıkları ancak şuan sokağın tek yön olarak kullanılmasından dolayı
duraklarında faaliyet gösteren 4 aracın bekleme yapabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılması”
talep edilmekte olduğunu, Edirne Kent Konseyinin 07/12/2012 tarihli yazısında 10/11/2012 tarihinde
gerçekleşen Ulaşım gündemli Genel Kurulunda, “08/10/2006 tarih 26313 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 1. bendinde; Kent Konseyi Genel
Kurulunca oluşturulan görüşmeler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gerçekleştirildikten sonra
Belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.” şeklinde
düzenlemiş olup, Edirne Taksiciler Derneğinin 18/12/2012 tarih 2012/013 sayılı dilekçesi,
Kütüphane Taksi Durağı Başkanı Ali SÖZBİR’in 05/12/2012 tarihli dilekçesi ile Edirne Kent
Konseyinin 07/12/2012 tarihli yazısındaki kayıtlı konuların Belediyemiz Meclisinde görüşülerek,
Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve
2806 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Taksiciler Derneğinin 18/12/2012 tarih 2012/013 sayılı dilekçesi, Kütüphane Taksi
Durağı Başkanı Ali SÖZBİR’in 05/12/2012 tarihli dilekçesindeki talepleri ile Edirne Kent
Konseyinin 07/12/2012 tarihli yazısındaki görüşlerinin Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale
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edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 16 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.12.2012
tarih ve 4806 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 16 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.12.2012
tarih ve 2012/241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 sayılı,
22.12.2012 tarih ve 2012/256, 257, 258 sayılı kararlar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
24.12.2012 tarih ve 4807 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.12.2012 tarih ve 2012/241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
sayılı, 22.12.2012 tarih ve 2012/256, 257, 258 sayılı kararların İmar Komisyonundan geldiği şekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı
kararları ile kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 20.12.2012 tarih ve 2012/06 sayılı
kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 4814 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
20.11.2012 tarihli Cengiz ŞEFLEK’in dilekçesine istinaden Ada: 327, Parsel: 7 sayılı
taşınmazın önünden geçen yola isim verilmesi talebi üzerine; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair
Yönetmeliğin 29. maddesinin 4. fıkrasında “İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez.”
denmekte olup, sokak ismi istenilen yerde sokak olmadığı ve imar planına çıkmaz sokaklar
işlenemeyeceğinden sokak ismi verilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.
15- Trafik Komisyonunca alınan 23.11.2012 tarih ve 2012/26 sayılı, 17.12.2012 tarih ve 2012/28,
29, 30, 31 sayılı Trafik Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve
2807 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Trafik Komisyonunca alınan kararlarının
oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in 17.12.2012 tarih ve 2012/28,
30, 31 sayılı Trafik Komisyon kararlarının oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra
söz alan Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN, bu konuların daha iyi anlatılabilmesi ve bir
daha değerlendirilebilmesi için geri çekilmesini ve bir daha görüşülerek bir dahaki meclise
getirilmesini önerdiğini, Meclis Üyesi Hasan ÜNER 17.12.2012 tarih ve 2012/31 sayılı Trafik
Komisyon kararına grup olarak çekimser oy kullanacaklarını, Meclis Üyesi Arif KUDAY bu zam
teklifinin geri çekilmesini belirtmesinin ardından Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, konu ile
ilgili açıklama yapmasının ardından, bu maddeyi geriye çekeceğini ve Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’ in bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama
sonucunda; Edirne Merkezdeki Toplu Taşıma araçlarının fiyat tarifeleri ile ilgili Trafik
Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve 2012/31 sayılı Trafik Komisyon kararının geriye
çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Trafik Komisyonunca alınan 23.11.2012 tarih ve 2012/26 sayılı Trafik Komisyon kararının
Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
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Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve
2012/28 sayılı Trafik Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’ in bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama
sonucunda; Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve 2012/28 sayılı Trafik Komisyon
kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve 2012/29 sayılı Trafik Komisyon kararının
Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve
2012/30 sayılı Trafik Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’ in bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmamıştır.
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin 17.12.2012 tarih ve 2012/30 sayılı Trafik Komisyon
kararının sonuç kısmındaki “1 B Merkez-Terminal Hattının”, “1 T Merkez-Terminal Hattının”
şeklinde değiştirilmesi önerisi aynen benimsenerek, 17.12.2012 tarih ve 2012/30 sayılı Trafik
Komisyon kararının sonuç kısmındaki “1 B Merkez-Terminal Hattının”, “1 T Merkez-Terminal
Hattının” şeklinde değiştirilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; Trafik Komisyonunca alınan
17.12.2012 tarih ve 2012/30 sayılı Trafik Komisyon kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Birleşik Arap Emirlikleri Devletini oluşturan yedi emirlikten biri olan Ajman Emirliği
Belediyesinin talebi üzerine, Ajman ve Edirne arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması yönünde bir
süre önce ikili görüşmeler başlatılmış olup, Türkiye’ nin Dubai Başkonsolosu Sayın Elif Çomoğlu
Ülgen nezaretinde sürdürülen görüşmeler neticesinde, 4 Aralık 2012 tarihinde Ajman’ da iki
Belediye heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıda Edirne ve Ajman’ ın kardeş olması için resmi
girişimlerin başlatılması yönünde karar alınmış olup, Dubai Başkonsolosluğumuzun yetki alanında
bulunan Ajman turistik bir yer olup, bu nedenle de uluslararası alanda bilinen ve ziyaret edilen bir
bölge olup, bu yönü ile her iki şehrin kardeş şehir anlaşması gerçekleştirilmesi, şehrimizin tanıtımına
önemli katkılar sağlayacak, turizm ve diğer işbirlikleri açısından şehrimiz farklı bir coğrafyada
tanınır hale gelecek olup, Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliğinden gönderilen Ajman ile ilgili
bilgiler ve iki şehrin kardeş şehir protokolü taslağı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı
ekinde olup, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, kardeş şehir oluşumları ile
ilgili 2005/36 sayılı genelgesi kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri Ajman Emirliği Belediyesi ile
Edirne Belediyesinin Kardeş Şehir olmasını ve 9 maddeden oluşan ekteki Kardeş Şehir Protokolü
nün aynen kabulünü, bu konuda İçişleri Bakanlığı onayının alınması için resmi işlemlerin
başlatılması ve onayın ardından Kardeş Şehir Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına
yetki verilmesi konularının Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 24.12.2012 tarih ve 5075 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün, kardeş şehir oluşumları ile ilgili
2005/36 sayılı genelgesi kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri Ajman Emirliği Belediyesi ile Edirne
Belediyesinin Kardeş Şehir olmasına, 9 maddeden oluşan Kardeş Şehir Protokolünün aynen
kabulünü, bu konuda İçişleri Bakanlığı onayının alınması için resmi işlemlerin başlatılmasına ve
onayın ardından Kardeş Şehir Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
17- İpsala İlçesinin çeşitli yerlerinde İpsala Belediye Başkanlığına ait ön tasarımı yapılan ve yazının
ekinde sunulan park ve çevre düzenlemesi proje ve yapım işlerinde gerekli desteğin verilmesi
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konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 25.12.2012 tarih
ve 639 sayılı yazısı ve ekleri meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin İpsala Belediyesine 20.000,00.-TL tutarında bir
malzeme yardımı yapılması önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; İpsala
Belediyesine 20.000,00.-TL tutarında bir malzeme yardımı yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin gündemin 16. maddesi seçim olduğundan gündem
dışı 1. maddenin görüşülmesine geçeceğini belirtmesinden sonra gündem dışı 1. maddenin
görüşülmesine geçilmiştir.
18- 2013 Mali Yılında Belediyemizde çalışan Zabıta, İtfaiye ve Koruma Güvenlik personeline
01.01.2013 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücretleri 31 Aralık 2012 tarihli 28514
mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2012 tarih ve 4573 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin 2013 Mali Yılında Belediyemizde çalışan Zabıta,
İtfaiye ve Koruma Güvenlik personeline 01.01.2013 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai
ücretlerinin 261,00.-TL olması önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 2013 Mali
Yılında Belediyemizde çalışan Zabıta, İtfaiye ve Koruma Güvenlik personeline 01.01.2013
tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücretlerinin 261,00.-TL olarak belirlenmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
19- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi uyarınca Belediyenin bir önceki yıl gelir ve
giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli
oyla denetim komisyonu oluşturulması gerektiğinden 5 kişiden oluşan denetim komisyonu seçimi ile
ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2012 tarih ve 487 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Belediyenin bir önceki yıl gelir ve
giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi seçimi gizli oyla yapılarak, yapılan
tasnif sonucunda; kullanılan oy sayısı 27, boş oy sayısı 2, geçersiz oy sayısı yok, geçerli oy sayısı 25
olduğu, buna göre Cemil BARBAROS 25 oy, Mahmut KESKİN 25 oy, B. Nevser TAVGAÇ
ERASLAN 24 oy, Erdoğan TAŞIN 25 oy, Hasan ÜNER 25 oy alarak Belediyenin bir önceki yıl
gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetim komisyonuna seçilmişlerdir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından
ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin 02.01.2013 günlü
toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki
meclis toplantısının 06.02.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

H. Kıvanç ÖZAKINCI
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye
Meclisinin 2013 dönemine ait 06.02.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda
yapmış olduğu Şubat ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan hususlara
dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Hakan İNCİ, Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN,
Gönül UYANIKTIR, Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Ömer
GEZGİNERLER, Hasan YÜREK, Alaeddin ALTINDİŞ, Cemil BARBAROS, İbrahim ADADA,
Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Şefik KONDURAL, Özcan
BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Serkan
OLTANDİKEN.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Metin MERCAN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Feridun ACAR.
MAZERETLİ OLANLAR
Arif KUDAY, Savaş ÜNER, Recep Ali AKIN, Murat MURATOĞLU, Belgin İBA.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacaklarını bildiren üyelerden Arif KUDAY,
Savaş ÜNER, Recep Ali AKIN, Murat MURATOĞLU, Belgin İBA’nın mazeretleri uygun
görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait Edime Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta:85, Ada: 826, Parsel:1 sayılı taşınmazın
“Tarla” olan cinslerini “Arsa” olarak, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç
Mahallesi Ada: 826, Parsel: 2 sayılı taşınmazın “Kerpiç Ev ve Arsa” olan cinslerini “arsa” olarak
ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Ada: 826, Parsel: 3 sayılı
taşınmazın “Ahşap Ev ve Arsa” olan cinslerini “Arsa” olarak cins değişikliği yapıldıktan sonra
Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 826, Parsel: 42 sayılı taşınmaza ve Edirne
Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 828, Parsel: 3 sayılı taşınmazlara bitişik ekli
folyesinde (a) harfi ile gösterilen 163.01m2’lik kadastral yolun imar adası içinde kaldığından
yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan sonra, Mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 826, Parsel: 1, 2, 3, 4 ve Edirne
Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 828, Parsel: 3 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (A)
harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (B), (C), (D), (E), (F), (G),
(H), (I) ve (J) harfleriyle gösterildiği şekilde 9’a ifrazı yapılarak imar planına göre yola terk
edilmesi gereken ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 61.34 m2 lik, ekli folyesinde (C) harfi ile
gösterilen 38.10 m2 lik, ekli folyesinde (D) harfi ile gösterilen 25.86 m2 lik, ekli folyesinde (E)
harfi ile gösterilen 6.09 m2 lik, ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 8.75 m2 lik, ekli folyesinde
(G) harfi ile gösterilen 3.33 m2 lik, ekli folyesinde (H) harfi ile gösterilen 19.53 m2 lik toplam
163.00 m2’ lik alan ile ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 163.01 m2’lik yoldan ihdas edilerek
oluşan alanın trampa edilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye
Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2013 tarih ve 583
sayılı yazısı ve eki, Edirne Merkez, Fırınlarsırtı Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1369, Parsel:3 0 sayılı
taşınmaza komşu olan ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 12,25 m2’lik kısmın imar adası içinde
kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsi “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede
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bağlanması, Edirne Merkez Fırınlarsırtı Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1369, Parsel:30, 31, 43 ve 49
sayılı taşınmazların “Bağ” olan cinslerinin “Arsa” olarak cins değişiklikleri yapıldıktan sonra
Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 30, 31, 43, 49, 51 ve 53 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (B)
harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (D) ve (F) harfleriyle
gösterildiği şekilde ikiye ifrazı ve (E) harfi ile gösterilen 518,85 m2’lik kısmın şartsız ve bedelsiz
yola terk edilmesi ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 12,25 m2’lik kısım ile ekli folyesinde
(C) harfi ile gösterilen 13,21 m2’lik kısmın trampa edildikten sonra ekli folyesinde (C) harfi ile
gösterilen 13,21 m2’lik kısım imar planında yolda kaldığından şartsız ve bedelsiz yola terk edilmesi
konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 584 sayılı yazısı ve eki, Edirne Merkez
Arnavutköy Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54 ve 55 sayılı taşınmazlara komşu olan
ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 36,40 m2’lik kısmın imar adası içinde kalmasından dolayı
yoldan ihdas edilerek cinsi “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlanması, Edirne Merkez,
Arnavutköy Mevkii Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54, 55 ve 56 sayılı taşınmazların “Bağ” olan
cinslerinin “Arsa” olarak cins değişiklikleri yapıldıktan sonra Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54,
55, 56, 104 ve 106 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (B) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi
yapıldıktan sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen 475,69 m2’lik kısmın şartsız ve bedelsiz
yola terk edilmesi ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 36,40 m2’lik kısım ile ekli folyesinde
(E) harfi ile gösterilen 53,13 m2’lik kısmın trampa edildikten sonra ekli folyesinde (E) harfi
gösterilen 53,13 m2’lik kısım imar planında yolda kaldığından şartsız ve bedelsiz yola terk edilmesi
konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisinde görüşülmesi hususu ile
ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 585 sayılı yazısı ve eki, Belediyemiz
Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası tarafından yürütülmesi için
05.12.2012 tarih ve 2012/449 sayılı Meclis Kararı alınmış, ancak kredinin onaylanması için İller
Bankası Anonim Şirketi Krediler Yönetmeliğine istinaden cari yıla ait istenilen formatta alınmış
Belediye Meclis Kararı gerektiğinden, bu nedenle konunun yeniden Belediye Meclisinde
görüşülerek karara bağlanması gerektiğinden, Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi işinde kullanılmak
ve maliyetin %50’lik kısmı İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin
Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller
Bankasından 200.000.- TL (İKİYÜZBİN) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara,
faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin, İller Bankası ve Maliye
Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı
kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin
ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde
İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak
krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden
işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankasına ipotek
vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye,
Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut
mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili
her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınması hususunun Belediye Meclisinde
görüşülmesi hususu ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 28.01.2013 tarih ve 108 sayılı
yazısı, Mülkiyeti Belediyemize ait olan onaylı şehir imar planında ticaret alanını oluşturan, kısmen
yolda, kısmen ticaret alanında kalan, Edirne Merkez, Sabuni Mahallesi, Pafta: 24, Ada: 418, Parsel:
1, 2, 3, 21, 23, Pafta: 24, Ada: 662, Parsel: 24 sayılı taşınmazlar ve bu parsellerle birlikte yaklaşık
386.84 m2.lik yoldan ihdas edilecek kısmın ihdas işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 04.02.2013 tarih ve 105 sayılı yazısı, Mülkiyeti Belediyemize ait olan onaylı şehir
imar planında ticaret alanını oluşturan, kısmen yolda, kısmen ticaret alanında kalan, Edirne Merkez,
Sabuni Mahallesi, Pafta: 24, Ada: 662, Parsel: 21, 22, 23, 25, 110, 112 sayılı taşınmazlar ve bu
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parsellerle birlikte yaklaşık 67.98 m2.lik yoldan ihdas edilecek kısmın ihdas işlemlerinin
tamamlanmasına müteakiben 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile
ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.02.2013 tarih ve 106 sayılı yazısı, İmar komisyonuna
havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 05.02.2013 tarih ve 2013/25 sayılı
İmar Komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2013 tarih ve 639 sayılı yazısı,
Şehrimiz Merkez Sabuni Mahallesi Kervansaray arkasında bulunan Gazi Sokağın araç trafiğinin
yoğun olmaması, yol genişliğinin yeterli ve tek yön trafik akışı olmasından dolayı yolun çift yönlü
parklanmaya müsait olması ve araç tek yön gidişinde sıkıntı yaşanmayacağından, yolun iki yönüne
park uygulaması yapılması, ayrıca Selamsız Sokağın devamı olan Kervansaray Otelin yanında
Kurtdereli Mehmet Sokağının İki Kapılı Han Caddesi ile Mutafçılar Sokak arasında kalan kısmın
Orduevine çıkış yönünde yolun geniş olması nedeniyle tek yönüne park uygulaması yapılmasını ve
bu yerlerde parkmetre uygulaması suretiyle park eden motorlu kara taşıtlarından işgal harcı alınması
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 05.02.2013
tarih ve 354 sayılı yazısı, Ulaşım ile ilgili bazı konuların Belediye meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Meclis Üyesi Hasan ÜNER, Önder ÖZCAN, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN, Özcan
BAZNAK, Serkan OLTANDİKEN’in 06.02.2013 tarihli yazılı önergesi, Belediyemiz Meclis kararı
ile uygulamaya konulan bazı caddelerde park eden araçlardan işgal harcı alınması uygulamasına
ilişkin olarak bu uygulamaların yapıldığı caddelerde ikamet eden vatandaşların vaki şikayetleri
nedeniyle bu caddeler üzerinde ikamet ettiğini belgeleyen vatandaşların kendi adına kayıtlı bir
aracına uygun olması halinde konutunun cephesi boyunca ücretsiz parklanmayı sağlayacak kart
çıkarılması konusu ile ilgili meclis üyesi Ahmet ÖNGÜN, Ömer GEZGİNERLER, Gönül
UYANIKTIR, Namık Kemal DÖLENEKEN, Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Mukadder ÖZKAL’ın
06.02.2013 tarihli yazılı önergeleri olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama
yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 8
madde ve 2 yazılı önerge meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantıya ait 02.01.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı nüshasında yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olup, söz konusu 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 cetveli eksiksiz
doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, ilgili Yönetmelik
hükümlerine göre Belediyemizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 5. derece Belediye
Trafik Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece Çözümleyici kadrosunun ihdas edilmesi
hususunun Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 10.01.2013 tarih ve 24 sayılı yazısı meclis gündemine alınarak yapılan müzakerede;
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; Belediyemizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında
münhal bulunan 5. derece Belediye Trafik Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece
Çözümleyici kadrosunun ihdas edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği
şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü 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
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yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” denilmekte olup, Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 184 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli
Personeli Ücret Tavanları konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Çözümleyici için 2013
yılında 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek net aylık ücret tavanı 1.715,40.- TL
olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca;
2013 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Çözümleyici için Tam Zamanlı Sözleşmeli
personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının meclisimizde görüşülerek karara
bağlanması hususu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.01.2013 tarih ve 25 sayılı
yazısı meclis gündemine alınarak yapılan müzakerede;
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca; 2013 yılında
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Çözümleyici kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli personel
çalıştırılmasına ve 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 1.715,40.- TL ücret
ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Belediye Encümeninin 25.12.2012 tarih ve 1710 sayılı kararı ile imar planında park sahasında
kaldığından kamulaştırılmasına karar verilen Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Pafta:59
Ada:580 Parsel:21 sayılı 125.50 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazda Sabriye İÇKE adına kayıtlı
bulunan 32/36 hisse ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:147
Ada:989 Parsel:29 sayılı 135.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın trampasının uygunluğuna ve
bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
21.01.2013 tarih ve 73 sayılı yazısı meclis gündemine alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 4. maddesi olan Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 21.01.2013 tarih ve 73 sayılı yazısının geriye çekilmesi önerisi aynen benimsenerek,
yapılan oylama sonucunda; gündemin 4. maddesi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.01.2013
tarih ve 73 sayılı yazısının geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Belediyemiz sosyal sorumluluk projeleri kapmasında, halkımızın ihtiyaç fazlası kitap ve
oyuncaklarını ihtiyaç sahibi kurum, kuruluş veya kişilere verilmek üzere yaptırılmış olan “Kitap ve
Oyuncak Evi”nin, Uygulama Esaslarının onayının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 22.01.2013 tarih ve 322 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Edirne Belediye Başkanlığı “Kitap ve Oyuncak Evi” Uygulama Esaslarının Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Kadın Lokalinde bulunan bayan
kuaförü ve cilt bakımı salonundaki hizmet karşılığı müşteri fiyat tarifesi ekte sunulmuş olup, fiyat
tarifesinin görüşülmesi ve kimlerin ücretsiz olarak faydalanabileceklerinin belirlenmesi ile ilgili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18.01.2013 tarih ve 286 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Zübeyde
Hanım Kadın Lokalinde bulunan bayan kuaförü ve cilt bakımı salonundaki hizmet karşılığı müşteri
fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve kimlerin ücretsiz olarak faydalanacağı konusunun Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda;
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Kadın Lokalinde bulunan bayan kuaförü
ve cilt bakımı salonundaki hizmet karşılığı müşteri fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve kimlerin
ücretsiz olarak faydalanacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş
günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
9- İtfaiye Müdürlüğünün ilave ücret tarifesi ile ilgili 07.01.2013 tarih ve 12 sayılı yazısı ilişikte
sunulmuş olup; konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
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Müdürlüğünün 14.01.2013 tarih ve 238 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.01.2013 tarih ve
238 sayılı yazısı ekindeki İtfaiye Müdürlüğünün ilave ücret tarifelerinin İtfaiye Müdürlüğünden
geldiği şekilde kabul edilmesi önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 14.01.2013 tarih ve 238 sayılı yazısı ekindeki İtfaiye Müdürlüğünün ilave
ücret tarifelerinin İtfaiye Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar
verilmiştir.
10- Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 2013/30 sayılı kararının sonuç kısmındaki “1 B
(Merkez-Terminal Hattı)” ibaresinin “1 T (Merkez-Terminal Hattı)” şeklinde tashih edilmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.01.2013 tarih ve 227 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, gündemin 8. maddesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 23.01.2013 tarih ve 227 sayılı yazısının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi
Serkan OLTANDİKEN’in bu konunun oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra
Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN, gündemin 8. maddesi ile ilgili konunun oylamasında oy
kullanmamıştır.
Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 2013/30 sayılı kararının sonuç kısmındaki “1 B
(Merkez-Terminal Hattı)” ibaresinin “1 T (Merkez-Terminal Hattı)” şeklinde tashih edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler nedeniyle İl Merkezine taşımacılık
yapan D4 Yetki Belgeli araçların izleyecekleri güzergah ve depolama yerlerinin belirlendiği
Belediyemiz Meclisinin 05/09/2012 tarih ve 2012/293 sayılı Meclis Kararının 1, 2, 3 ve 4.
maddeleri ile 02/01/2013 tarih ve 2013/29 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek aşağıda belirlenen
hususlarda düzenleme yapılması gerektiğinden;
1- Süloğlu ve Lalapaşa İlçeleri ile köylerinden ve aynı yol güzergahında bulunan merkeze
bağlı köylerden İl Merkezine taşımacılık yapmak üzere D4 ve Y türü belge alan araçların
Lalapaşa-Süloğlu yoluyla otoban kavşağına gelerek buradan Kıyık Caddesi yönünde devam etmek
suretiyle Selimiye Camii arkasında yolcuları indirme ve bindirmek üzere ara durak verilmesi ve
diğer yolcular ile Su Terazi Sokak üzerinden Hatip Sokağa girerek Tekkekapı Caddesini takiben
Çavuşbey Depolama alanına gitmeleri ve diğer yolcuların burada indirmeleri, kalkış saati geldiğinde
de geldiği güzergahı takip ederek Selimiye Camii arkasında bekleyen diğer yolcuların da alarak
geldikleri güzergahtan geri dönmeleri;
2- Tarım Açık Cezaevi istikametinde kalan köylerden İl Merkezine taşımacılık yapmak üzere
D4 ve Y türü belge alan araçların Acıçeşme Mezarlığı önünden geçerek Tekkekapı Caddesini
takiben Çavuşbey Depolama alanına gitmeleri ve yolcularını burada indirmeleri, burada depolama
yaparak kalkış saati geldiğinde de geldiği güzergahı takip ederek geri dönmeleri;
3- Merkez İlçeye bağlı köylerden Kapalı Cezaevi istikametinden gelen D4 ve Y türü
belgeli araçların Yeniimaret üzerinden set boyunu takiben Gazimihal de bulunan depolama
alanına gelmeleri ve yolcularını burada indirerek kalkış saatine kadar depolama yapmaları, kalkış
saati geldiğinde geldikleri güzergahı kullanarak geri dönmeleri;
4- Havsa İlçe Merkezinden, köylerinden ve Merkez İlçeye bağlı köylerden İl Merkezine
taşımacılık yapmak üzere D4 ve Y türü belge alan; D-100 ve E-80 Karayolu üzerinden İl
Merkezine gelen taşıtların (J plaka ile taşımacılık yapanlar dahil) D-100 Karayolu takiben Migros
Kavşağına kadar gelerek sola içeri girmeleri, İstasyon Önünden sağa dönerek Yeni Adliye
Sarayı altından Tarlakapı Caddesini takiben Bostanpazarına gelmeleri burada yolcularını indirmek
ve bindirmek üzere depolama yapmaları, kalkış saati geldiğinde geldikleri güzergahı takiben geri
dönmeleri;
5- Çavuşbey’de mülkiyeti Belediyemize ait depolama alanının Şehir içi Toplu Taşıma
Araçları ile Merkeze bağlı köylerden, Süloğlu ve Lalapaşa İlçeleri ile köylerinden gelen D4 ve Y türü
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belgeli araçların depolama yeri olarak belirlenmesi; bu depolama alanına araçların giriş - çıkışını
takip etmek üzere araç takip bürosu kurulması hususlarının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.01.2013 tarih ve 249 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin D4 Belgeli araçların güzergah ve depolama
yerlerinin belirlenmesi ile ilgili konunun oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’in bu maddenin oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN, D4 Belgeli araçların güzergah ve depolama yerlerinin belirlenmesi
ile ilgili konunun oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda;
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler nedeniyle İl Merkezine
taşımacılık yapan D4 Yetki Belgeli araçların izleyecekleri güzergah ve depolama yerlerinin
belirlendiği Belediyemiz Meclisinin 05/09/2012 tarih ve 2012/293 sayılı Meclis Kararının 1, 2, 3 ve
4. maddeleri ile 02/01/2013 tarih ve 2013/29 sayılı Meclis Kararının iptaline, aşağıda belirlenen
hususlarda düzenleme yapılması gerektiğinden;
1- Süloğlu ve Lalapaşa İlçeleri ile köylerinden ve aynı yol güzergahında bulunan merkeze
bağlı köylerden İl Merkezine taşımacılık yapmak üzere D4 ve Y türü belge alan araçların
Lalapaşa-Süloğlu yoluyla otoban kavşağına gelerek buradan Kıyık Caddesi yönünde devam etmek
suretiyle Selimiye Camii arkasında yolcuları indirme ve bindirmek üzere ara durak verilmesine
ve diğer yolcular ile Su Terazi Sokak üzerinden Hatip Sokağa girerek Tekkekapı Caddesini
takiben Çavuşbey Depolama alanına gitmelerine ve diğer yolcularını burada indirmelerine, kalkış
saati geldiğinde de geldiği güzergahı takip ederek Selimiye Camii arkasında bekleyen diğer
yolcularını da alarak geldikleri güzergahtan geri dönmelerine,
2- Tarım Açık Cezaevi istikametinde kalan köylerden İl Merkezine taşımacılık yapmak üzere
D4 ve Y türü belge alan araçların Acıçeşme Mezarlığı önünden geçerek Tekkekapı Caddesini
takiben Çavuşbey Depolama alanına gitmelerine ve yolcularını burada indirmelerine, burada
depolama yaparak kalkış saati geldiğinde de geldiği güzergahı takip ederek geri dönmelerine,
3- Merkez İlçeye bağlı köylerden Kapalı Cezaevi istikametinden gelen D4 ve Y türü
belgeli araçların Yeniimaret üzerinden set boyunu takiben Gazimihal’de bulunan depolama
alanına gelmelerine ve yolcularını burada indirerek kalkış saatine kadar depolama yapmalarına,
kalkış saati geldiğinde geldikleri güzergahı kullanarak geri dönmelerine,
4- Havsa İlçe Merkezinden, köylerinden ve Merkez İlçeye bağlı köylerden İl Merkezine
taşımacılık yapmak üzere D4 ve Y türü belge alan; D-100 ve E-80 Karayolu üzerinden İl
Merkezine gelen taşıtların (J plaka ile taşımacılık yapanlar dahil) D-100 Karayolu takiben Migros
Kavşağına kadar gelerek sola içeri girmelerine, İstasyon Önünden sağa dönerek Yeni Adliye
Sarayı altından Tarlakapı Caddesini takiben Bostanpazarına gelmelerine burada yolcularını
indirmek ve bindirmek üzere depolama yapmalarına, kalkış saati geldiğinde geldikleri güzergahı
takiben geri dönmelerine,
5- Çavuşbey’de mülkiyeti Belediyemize ait depolama alanının Şehir içi Toplu Taşıma
Araçları ile Merkeze bağlı köylerden, Süloğlu ve Lalapaşa İlçeleri ile köylerinden gelen D4 ve Y türü
belgeli araçların depolama yeri olarak belirlenmesine; bu depolama alanına araçların giriş - çıkışını
takip etmek üzere araç takip bürosu kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarihli toplantısında havale edilen konu ilgili olarak Trafik
Komisyonunca alınan 22.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Trafik Komisyon Kararı Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 23.01.2013 tarih ve 228 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Trafik Komisyonunca alınan 22.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Trafik Komisyon kararının
Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Belediyemize ait Yaş Sebze ve Meyve halinde faaliyet gösteren işletmecilere ait teminatların
belirlenmesi ile ilgili Hal Müdürlüğünün 15.01.2013 tarih ve 04 sayılı yazısı ile Mali Hizmetler

6

Müdürlüğünün 24.01.2013 tarih ve 575 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Belediyemize ait yaş sebze ve meyve halinde
faaliyet gösteren işletmecilere ait teminatların belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Belediyemize
ait yaş sebze ve meyve halinde faaliyet gösteren işletmecilere ait teminatların belirlenmesi
konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı
kararları ile kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 10.01.2013 tarih ve 2013/01,02
sayılı kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2013 tarih ve 402 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 10.01.2013 tarih ve 2013/01, 02 sayılı
kararlarının Sokak İsimleri Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
15- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 23 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2013
tarih ve 452 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 23 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 2012/405 sayılı kararı ile İmar Komisyonunca alınan
30.10.2012 tarih ve 2012/210 sayılı İmar Komisyon kararı geriye çekilmiş olup, söz konusu İmar
Komisyon Kararı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2013 tarih ve 484 sayılı yazısı ekinde
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin 30.10.2012 tarih ve 2012/210 sayılı İmar
Komisyon kararının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama
sonucunda; 30.10.2012 tarih ve 2012/210 sayılı İmar Komisyon kararının geriye çekilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
17- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 18.01.2013
tarih ve 2013/01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sayılı,
25.01.2013 tarih ve 2013/06, 15, 16 sayılı kararlar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2013
tarih ve 453 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin İmar komisyonunun almış olduğu, 18.01.2013 tarih ve
2013/07 ve 25.01.2013 tarih ve 2013/15 sayılı imar komisyon kararlarının geriye çekilmesini,
25.01.2013 tarih ve 2013/06 sayılı İmar Komisyon kararındaki tüm yapmış ve yapılacak ifadesinin
çıkarılması önerisi, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İmar komisyonunun almış olduğu
18.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı İmar Komisyon kararındaki adada ibaresinden sonra gelen “ya”
kelimesinin yerine “kat” kelimesinin eklenmesini, 18.01.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararında yer
alan 04.01.2012 tarih ve 2012/35 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi önerileri aynen
benimsenerek, İmar komisyonunun almış olduğu 25.01.2013 tarih ve 2013/06 sayılı İmar Komisyon
kararındaki tüm yapmış ve yapılacak ifadesinin çıkarılmasına, İmar komisyonunun almış olduğu
18.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı İmar Komisyon kararındaki adada ibaresinden sonra gelen “ya”
kelimesinin yerine “kat” kelimesinin eklenmesine, 18.01.2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararında yer
alan 04.01.2012 tarih ve 2012/35 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesine şeklinde
değiştirilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonunun almış olduğu, 18.01.2013
tarih ve 2013/07 ve 25.01.2013 tarih ve 2013/15 sayılı imar komisyon kararlarının geriye
çekilmesine, İmar komisyonunca alınan 18.01.2013 tarih ve 2013/01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11,
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12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sayılı, 25.01.2013 tarih ve 2013/06, 16 sayılı kararların İmar
Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Edirne Belediyesi şehirlerarası Terminal işletmeciliği 7 yıl süre ile Volkan Metro Turizm
Seyahat ve Nak. Tic. Şti. firması tarafından alınmış olup, Belediyemiz tarafından hazırlanan
Şehirlerarası Terminal İşletmeciliğin Kiraya Verilmesi İhale Teknik Şartnamesinin 4. maddesinin 18
bendinde “Edirne Belediyesi şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarından kalkan araçlardan
alınacak peron tahsis ücreti geliri kiracının talebi ile Belediye Meclisince belirlenir, belirlenen ücret
tarifesi Ulaştırma Bakanlığına onaylatılacaktır. Onaylı bir sureti idareye teslim edilecektir.”
denmekte olup; bu hususta Edirne Belediye Meclisinin 14.12.2012 tarih 2012/418 sayılı Meclis
Kararı ile Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminaline ait yeni Terminal Tavan Ücret Tarifesi kabul
edilmiş olup, ancak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 11.12.2012 tarihli onay yazısı
ile Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminaline ait yeni Terminal Tavan Ücret Tarifesi ve Terminal
Otopark Tavan Ücret Tarifesi belirlenmiş olup, yeniden belirlenen Edirne Şehirlerarası Otobüs
Terminaline ait yeni Terminal Tavan Ücret Tarifesinin ve Terminal Otopark Tavan Ücret Tarifesinin
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.01.2013
tarih ve 273 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Edirne Belediyesi Şehirlerarası Otobüs
Terminaline ait Karayolu Yolcu Terminali Otopark Tavan Ücret Tarifesi adı altında yer alan Ticari
Otomobiller (Taksiler), Özel otomobiller (Resmi Olanlar Dahil) bölümü hariç şeklinde oylamaya
sunacağını belirtmesinden sonra Edirne Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline ait Karayolu
Yolcu Terminali Otopark Tavan Ücret Tarifesi adı altında yer alan Ticari Otomobiller (Taksiler),
Özel otomobiller (Resmi Olanlar Dahil) bölümünün çıkarılmasından sonra yapılan oylama
sonucunda; Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminaline ait yeni Terminal Tavan Ücret Tarifesinin ve
Terminal Otopark Tavan Ücret Tarifesinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı I. Bölge
Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
19- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta:85, Ada: 826,
Parsel:1 sayılı taşınmazın “Tarla” olan cinslerini “Arsa” olarak, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Ada: 826, Parsel: 2 sayılı taşınmazın “Kerpiç Ev ve Arsa” olan
cinslerini “arsa” olarak ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi
Ada: 826, Parsel: 3 sayılı taşınmazın “Ahşap Ev ve Arsa” olan cinslerini “Arsa” olarak cins
değişikliği yapıldıktan sonra Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 826, Parsel: 42
sayılı taşınmaza ve Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 828, Parsel: 3 sayılı
taşınmazlara bitişik ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 163.01m2’lik kadastral yolun imar adası
içinde kaldığından yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan sonra,
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 826, Parsel: 1,
2, 3, 4 ve Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 828, Parsel: 3 sayılı taşınmazların
ekli folyesinde (A) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (B), (C),
(D), (E), (F), (G), (H), (I) ve (J) harfleriyle gösterildiği şekilde 9’a ifrazı yapılarak imar planına
göre yola terk edilmesi gereken ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 61.34 m2 lik, ekli
folyesinde (C) harfi ile gösterilen 38.10 m2 lik, ekli folyesinde (D) harfi ile gösterilen 25.86 m2
lik, ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen 6.09 m2 lik, ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 8.75
m2 lik, ekli folyesinde (G) harfi ile gösterilen 3.33 m2 lik, ekli folyesinde (H) harfi ile gösterilen
19.53 m2 lik toplam 163.00 m2’ lik alan ile ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 163.01 m2’lik
yoldan ihdas edilerek oluşan alanın trampa edilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa
göre Belediye Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.01.2013 tarih ve 583 sayılı yazısı ve eki meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta:85, Ada: 826,
Parsel:1 sayılı taşınmazın “Tarla” olan cinslerini “Arsa” olarak, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait
Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Ada: 826, Parsel: 2 sayılı taşınmazın “Kerpiç Ev ve Arsa” olan
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cinslerini “arsa” olarak ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi
Ada: 826, Parsel: 3 sayılı taşınmazın “Ahşap Ev ve Arsa” olan cinslerini “Arsa” olarak cins
değişikliği yapıldıktan sonra Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 826, Parsel: 42
sayılı taşınmaza ve Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 828, Parsel: 3 sayılı
taşınmazlara bitişik ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 163.01m2’lik kadastral yolun imar adası
içinde kaldığından yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan sonra,
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 826, Parsel: 1,
2, 3, 4 ve Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 85, Ada: 828, Parsel: 3 sayılı taşınmazların
ekli folyesinde (A) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (B), (C),
(D), (E), (F), (G), (H), (I) ve (J) harfleriyle gösterildiği şekilde 9’a ifrazı yapılarak imar planına
göre yola terk edilmesi gereken ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 61.34 m2 lik, ekli
folyesinde (C) harfi ile gösterilen 38.10 m2 lik, ekli folyesinde (D) harfi ile gösterilen 25.86 m2
lik, ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen 6.09 m2 lik, ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 8.75
m2 lik, ekli folyesinde (G) harfi ile gösterilen 3.33 m2 lik, ekli folyesinde (H) harfi ile gösterilen
19.53 m2 lik toplam 163.00 m2’ lik alan ile ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 163.01 m2’lik
yoldan ihdas edilerek oluşan alanın trampa edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
20- Edirne Merkez, Fırınlarsırtı Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1369, Parsel: 30 sayılı taşınmaza komşu olan
ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 12,25 m2’lik kısmın imar adası içinde kalmasından dolayı
yoldan ihdas edilerek cinsi “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlanması, Edirne
Merkez Fırınlarsırtı Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1369, Parsel:30, 31, 43 ve 49 sayılı taşınmazların
“Bağ” olan cinslerinin “Arsa” olarak cins değişiklikleri yapıldıktan sonra Pafta: 216, Ada: 1321,
Parsel: 30, 31, 43, 49, 51 ve 53 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (B) harfi ile gösterildiği
şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (D) ve (F) harfleriyle gösterildiği şekilde ikiye
ifrazı ve (E) harfi ile gösterilen 518,85 m2’lik kısmın şartsız ve bedelsiz yola terk edilmesi ve ekli
folyesinde (A) harfi ile gösterilen 12,25 m2’lik kısım ile ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen
13,21 m2’lik kısmın trampa edildikten sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen 13,21 m2’lik
kısım imar planında yolda kaldığından şartsız ve bedelsiz yola terk edilmesi konusunun 5393 sayılı
Belediye Kanununa göre Belediye Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 584 sayılı yazısı ve eki meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Edirne Merkez, Fırınlarsırtı Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1369, Parsel: 30 sayılı taşınmaza komşu
olan ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 12,25 m2’lik kısmın imar adası içinde kalmasından
dolayı yoldan ihdas edilerek cinsi “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlanmasına,
Edirne Merkez Fırınlarsırtı Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1369, Parsel:30, 31, 43 ve 49 sayılı
taşınmazların “Bağ” olan cinslerinin “Arsa” olarak cins değişiklikleri yapıldıktan sonra Pafta:
216, Ada: 1321, Parsel: 30, 31, 43, 49, 51 ve 53 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (B) harfi ile
gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (D) ve (F) harfleriyle gösterildiği
şekilde ikiye ifrazına ve (E) harfi ile gösterilen 518,85 m2’lik kısmın şartsız ve bedelsiz yola terk
edilmesine ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 12,25 m2’lik kısım ile ekli folyesinde (C) harfi
ile gösterilen 13,21 m2’lik kısmın trampa edildikten sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen
13,21 m2’lik kısım imar planında yolda kaldığından şartsız ve bedelsiz yola terk edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Edirne Merkez Arnavutköy Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54 ve 55 sayılı
taşınmazlara komşu olan ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 36,40 m2’lik kısmın imar adası
içinde kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsi “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede
bağlanması, Edirne Merkez, Arnavutköy Mevkii Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54, 55 ve 56 sayılı
taşınmazların “Bağ” olan cinslerinin “Arsa” olarak cins değişiklikleri yapıldıktan sonra Pafta: 216,
Ada: 1321, Parsel: 53, 54, 55, 56, 104 ve 106 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (B) harfi ile
gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen 475,69 m2’lik
kısmın şartsız ve bedelsiz yola terk edilmesi ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 36,40 m2’lik
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kısım ile ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen 53,13 m2’lik kısmın trampa edildikten sonra ekli
folyesinde (E) harfi gösterilen 53,13 m2’lik kısım imar planında yolda kaldığından şartsız ve bedelsiz
yola terk edilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisinde
görüşülmesi hususu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2013 tarih ve 585 sayılı yazısı
ve eki meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Merkez Arnavutköy Mevkii, Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54 ve 55 sayılı
taşınmazlara komşu olan ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 36,40 m2’lik kısmın imar adası
içinde kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsi “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede
bağlanmasına, Edirne Merkez, Arnavutköy Mevkii Pafta: 216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54, 55 ve 56
sayılı taşınmazların “Bağ” olan cinslerinin “Arsa” olarak cins değişiklikleri yapıldıktan sonra Pafta:
216, Ada: 1321, Parsel: 53, 54, 55, 56, 104 ve 106 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (B) harfi
ile gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen 475,69
m2’lik kısmın şartsız ve bedelsiz yola terk edilmesine ve ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen
36,40 m2’lik kısım ile ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen 53,13 m2’lik kısmın trampa edildikten
sonra ekli folyesinde (E) harfi gösterilen 53,13 m2’lik kısım imar planında yolda kaldığından şartsız
ve bedelsiz yola terk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası tarafından
yürütülmesi için 05.12.2012 tarih ve 2012/449 sayılı Meclis Kararı alınmış, ancak kredinin
onaylanması için İller Bankası Anonim Şirketi Krediler Yönetmeliğine istinaden cari yıla ait
istenilen formatta alınmış Belediye Meclis Kararı gerektiğinden, bu nedenle konunun yeniden
Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması gerektiğinden, Atıksu Arıtma Tesisi Kesin
Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan
Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aktarılacak ödenekten
karşılanmak üzere İller Bankasından 200.000.- TL (İKİYÜZBİN) kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vs. ödemelerin,
İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi
bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden
krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi
gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda
ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize
kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili
devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller
Bankasına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin
ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller
Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393
Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye
konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınması hususunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 28.01.2013 tarih ve 108
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı İller
Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankasından 200.000.-TL (İKİYÜZBİN)
kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi,
resim, harç ücret vs. ödemelerin, İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın
mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına,
kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemelerin, İller Bankasınca
talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin
edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi
ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz
mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankasına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü
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gelir, hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari
işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana
gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer
alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye
Başkanının yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
23- Mülkiyeti Belediyemize ait olan onaylı şehir imar planında ticaret alanını oluşturan, kısmen
yolda, kısmen ticaret alanında kalan, Edirne Merkez, Sabuni Mahallesi, Pafta: 24, Ada: 418, Parsel:
1, 2, 3, 21, 23, Pafta: 24, Ada: 662, Parsel: 24 sayılı taşınmazlar ve bu parsellerle birlikte yaklaşık
386.84 m2.lik yoldan ihdas edilecek kısmın ihdas işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 04.02.2013 tarih ve 105 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan onaylı şehir imar planında ticaret alanını oluşturan, kısmen
yolda, kısmen ticaret alanında kalan, Edirne Merkez, Sabuni Mahallesi, Pafta: 24, Ada: 418, Parsel:
1, 2, 3, 21, 23, Pafta: 24, Ada: 662, Parsel: 24 sayılı taşınmazlar ve bu parsellerle birlikte yaklaşık
386.84 m2.lik yoldan ihdas edilecek kısmın ihdas işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
24- Mülkiyeti Belediyemize ait olan onaylı şehir imar planında ticaret alanını oluşturan, kısmen
yolda, kısmen ticaret alanında kalan, Edirne Merkez, Sabuni Mahallesi, Pafta: 24, Ada: 662, Parsel:
21, 22, 23, 25, 110, 112 sayılı taşınmazlar ve bu parsellerle birlikte yaklaşık 67.98 m2.lik yoldan
ihdas edilecek kısmın ihdas işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.02.2013
tarih ve 106 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan onaylı şehir imar planında ticaret alanını oluşturan, kısmen
yolda, kısmen ticaret alanında kalan, Edirne Merkez, Sabuni Mahallesi, Pafta: 24, Ada: 662, Parsel:
21, 22, 23, 25, 110, 112 sayılı taşınmazlar ve bu parsellerle birlikte yaklaşık 67.98 m2.lik yoldan
ihdas edilecek kısmın ihdas işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
25- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak İmar Komisyonunca alınan 05.02.2013
tarih ve 2013/25 sayılı İmar Komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.02.2013 tarih
ve 639 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak İmar Komisyonunca alınan
05.02.2013 tarih ve 2013/25 sayılı İmar Komisyon kararının İmar Komisyonundan geldiği şekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
26- Şehrimiz Merkez Sabuni Mahallesi Kervansaray arkasında bulunan Gazi Sokağın araç trafiğinin
yoğun olmaması, yol genişliğinin yeterli ve tek yön trafik akışı olmasından dolayı yolun çift yönlü
parklanmaya müsait olması ve araç tek yön gidişinde sıkıntı yaşanmayacağından, yolun iki yönüne
park uygulaması yapılması, ayrıca Selamsız Sokağın devamı olan Kervansaray Otelin yanında
Kurtdereli Mehmet Sokağının İki Kapılı Han Caddesi ile Mutafçılar Sokak arasında kalan kısmın
Orduevine çıkış yönünde yolun geniş olması nedeniyle tek yönüne park uygulaması yapılmasını ve
bu yerlerde parkmetre uygulaması suretiyle park eden motorlu kara taşıtlarından işgal harcı alınması
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 05.02.2013
tarih ve 354 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Parkmetre uygulaması ile ilgili meclis üyelerinin
bu konuda bir önergesi olduğunu ve parkmetre uygulaması yapılan yerlerde kat maliklerinin
arabalarından parkmetre ücreti alınmaması şartıyla bu konuyu oylamaya sunacağını belirtmesinden
sonra yapılan oylama sonucunda; Şehrimiz Merkez Sabuni Mahallesi Kervansaray arkasında
bulunan Gazi Sokağın araç trafiğinin yoğun olmaması, yol genişliğinin yeterli ve tek yön trafik akışı
11

olmasından dolayı yolun çift yönlü parklanmaya müsait olması ve araç tek yön gidişinde sıkıntı
yaşanmayacağından, yolun iki yönüne park uygulaması yapılmasına, ayrıca Selamsız Sokağın
devamı olan Kervansaray Otelin yanında Kurtdereli Mehmet Sokağının İki Kapılı Han Caddesi ile
Mutafçılar Sokak arasında kalan kısmın Orduevine çıkış yönünde yolun geniş olması nedeniyle tek
yönüne park uygulaması yapılmasına ve bu yerlerde parkmetre uygulaması suretiyle park eden
motorlu kara taşıtlarından işgal harcı alınmasına, ayrıca parkmetre uygulaması yapılan yerlerde kat
maliklerinin arabalarından parkmetre ücreti alınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
27- Ulaşım ile ilgili bazı konuların Belediye meclisinde görüşülmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hasan
ÜNER, Önder ÖZCAN, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN, Özcan BAZNAK, Serkan
OLTANDİKEN’in 06.02.2013 tarihli yazılı önergesi meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Ulaşım ile ilgili 06.02.2013 tarihli yazılı önerge
hakkında önerge sahiplerine söz vereceğini belirtmesinden sonra önerge sahibi olarak söz alan
Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in sıkıntılarının büyük olduğunu, sistemlerinde maddi
anlamda sıkıntıları olduğunu, zam konusunun tekrar görüşülmesini talep ettiklerini belirtmesinden
sonra söz alan Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in, bu konunun kendi gurubumuzda
görüşüldükten sonra bir dahaki mecliste değerlendirilmesini önermesinden sonra söz alan Meclis
Üyesi Ahmet ÖNGÜN’ün bu konunun Ocak ayı meclisinde gündeme geldiğini ve tekrar
getirilmesine karşı olduğunu ve red oyu kullanacağını belirtmesinden sonra Belediye Başkanı
Hamdi SEDEFÇİ’nin konu ile ilgili açıklamalar yaptıktan sonra bu önergeyi sivil 1,65.-TL, öğrenci
1,15.-TL olarak oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN,
önergenin oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; minibüs ücretlerinin sivil
1,65.-TL, öğrenci 1,15.-TL olmasına üyeden Namık Kemal DÖLENEKEN, Ömer GEZGİNERLER,
Ahmet ÖNGÜN, Gönül UYANIKTIR, Mukadder ÖZKAL’ın red, diğer mevcut üyelerin kabul
oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından
ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin 06.02.2013 günlü
toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki
meclis toplantısının 06.03.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Önder ÖZCAN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye
Meclisinin 2013 dönemine ait 06.03.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda
yapmış olduğu Mart ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan hususlara
dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Hakan İNCİ, Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN,
Gönül UYANIKTIR, Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR, Ömer GEZGİNERLER, Arif
KUDAY, Hasan YÜREK, Metin MERCAN, Cemil BARBAROS, Recep Ali AKIN, Erdoğan
TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Murat MURATOĞLU, Hasan Kıvanç
ÖZAKINCI, Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA,
Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
İbrahim ADADA
MAZERETLİ OLANLAR
Mahmut KESKİN, Alaeddin ALTINDİŞ, Savaş ÜNER.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacaklarını bildiren üyelerden Mahmut
KESKİN, Alaeddin ALTINDİŞ, Savaş ÜNER’in mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda
izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Mülkiyeti
Belediyemize ait olan Edirne Merkez Sabuni Mahallesi Pafta: 24, Ada: 418, Parsel: 69 sayılı 386,84
m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Pafta: 24, Ada: 662, Parsel: 129 sayılı 67,98 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince satışı konusunun
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.03.2013 tarih ve 134
sayılı yazısı, Edirne Belediye Meclisinin 06.02.2013 tarihli toplantısında almış olduğu 2013/42 sayılı
kararıyla Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 1 ile “Halen Tahditli Ticari
(T) Plaka Tahsis Belgesi sahibi olup, çeşitli nedenlerle Tahsis Belgesine Ticari Taksi kayıtlı olmayan
ve kamu hizmeti özelliğinde bulunan Taksi faaliyetini fiilen gerçekleştirmeyen Tahditli Ticari (T)
Plaka Tahsis Belge sahiplerine ticari taksi faaliyetine fiilen başlamaları için 31 Mayıs 2013 tarihine
kadar süre verilir. Bu süre sonunda fiilen ticari taksi faaliyetine başlamayanlara ilişkin Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenecek tutanaklar Belediye Meclisinde görüşülerek Tahditli Ticari
(T) Plaka Tahsis Belgeleri iptal edilir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, ancak yapılan yeni
düzenleme ile taksici esnafı açısından sorunlara yol açtığı tespit edilmiş olup, Edirne Belediyesi
Taksi Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 1’in uygulanmasının durdurulması ve yeni bir
düzenleme yapılması için konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 05.03.2013 tarih ve 636 sayılı yazısı, Plan Değişikliği talepleri ile ilgili olarak İmar
Komisyonunca alınan 05.03.2013 tarih ve 2013/59, 60 sayılı kararlar ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 05.03.2013 tarih ve 1105 sayılı yazısı, Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanununun
11. nci maddesinde belediyelerin, meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama,
arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alacağı düzenlenmiştir. Atıksu
ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi usulü, hizmet sözleşmelerinin yapılması, faturalandırma
ve tahsil, çevre temizlik vergisi ve kanalizasyon harcamalarına katılma payının mahsubu ile diğer
hususlar 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı
Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelikte yer almış, Yönetmeliğin Geçici 1. nci maddesi ile belediyelerin atıksu ve evsel katı
atık ücretini belirleme ve tahsil sorumlulukları 26/10/2011 tarihi itibariyle başlamış, bizler de 5 Eylül
2012 tarihli Belediye Meclisinde buna yönelik karar alıp 01.10.2012 tarihinde uygulamaya
geçmiştik. Ancak, Bakanlığın konuyla ilgili kararını değiştirerek 15/02/2013 tarihli ve 28560 sayılı
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Resmi Gazetede yayımlanarak 31.12.2014 tarihine ertelemiştir. Bu nedenle aşağıda imzaları
bulunan Belediye Meclis üyeleri olarak vatandaşın mağdur olmaması için daha önce Belediye
Meclisimiz de konuyla ilgili aldığımız kararın iptal edilerek 31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasını
talepleri ile ilgili Meclis Üyesi Arif KUDAY, Ahmet ÖNGÜN, Ömer GEZGİNERLER, Namık
Kemal DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Gönül UYANIKTIR, Metin MERCAN, Recep Ali
AKIN’ın bila tarihli yazılı önergesi, Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 2012/408 sayılı kararın
görüşülmesinde ve oylanmasında Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ sehven bulunduğundan ve oy
kullandığından ve bu yönde karara bağlandığından sehven yapılan bu durumun düzeltilmesini ve
Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 2012/408 sayılı kararının Edirnespor Gençlik Kulübüne
malzeme yardımı yapılmasına şeklinde tashih edilmesi ile ilgili Meclis Üyesi Murat MURATOĞLU,
Hakan İNCİ, Hasan YÜREK, Zeki YAŞAGÖR, M. Özkan DİNER, Cemil BARBAROS, Erdoğan
TAŞIN’ın 06.03.2013 tarihli yazılı önergeleri olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda
oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı
3 madde ve 2 yazılı önerge meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantıya ait 06.02.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- Belediye Meclisinin 03.10.2007 tarih ve 2007/168 sayılı kararı ile Belediyemizde mevcut bulunan
Müdürlüklerin Çalışma Yönergeleri onaylanmış olup, yeniden hazırlanan Park ve Bahçeler
Müdürlüğüne ait Çalışma Yönergesinin Belediye Meclisinde görüşülmesini ve yukarıda belirtilen
karardaki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Çalışma Yönergesinin iptali konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 20.02.2013 tarih ve 76 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 03.10.2007 tarih ve 2007/168 sayılı kararındaki Park ve Bahçeler
Müdürlüğüne ait Çalışma Yönergesinin iptaline, yeniden hazırlanan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne
ait Çalışma Yönergesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine
oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Edirne Merkez Çubukçular Hamam Sokak No:4 Edirne adresinde bulunan 186 m2 taşınmazın
kiralanması için Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 2013/06 sayılı kararının iptali ile söz
konusu Aile Danışmanlığı hizmetinin verilebileceği hizmet binamız olmadığından dolayı Edirne
Merkez Yakşifakih Mahallesi Gazipaşa Mevkii Pafta:9, Ada:70, Parsel:7 sayılı taşınmazın 1.Katının
Belediyemiz bünyesinde bulunan Aile Danışmanlığı Birimi tarafından kullanılmak üzere 3 yıllığına
kiralanması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 19.02.2013 tarih ve 699 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Edirne Merkez Çubukçular Hamam Sokak No:4 Edirne adresinde bulunan 186 m2
taşınmazın kiralanması için Belediye Meclisinin almış olduğu 02.01.2013 tarih ve 2013/06 sayılı
kararının iptaline, söz konusu Aile Danışmanlığı hizmetinin verilebileceği hizmet binamız
olmadığından dolayı Edirne Merkez Yakşifakih Mahallesi Gazipaşa Mevkii Pafta:9, Ada:70,
Parsel:7 sayılı taşınmazın 1.Katının Belediyemiz bünyesinde bulunan Aile Danışmanlığı Birimi
tarafından kullanılmak üzere 3 yıllığına kiralanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.02.2013 tarihli toplantı tutanağı Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 26.02.2012 tarih ve 1141 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.02.2013 tarihli toplantı tutanağının Plan ve
Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik” 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olup, söz konusu Yönetmeliğin “Kadro Değişikliği” başlıklı 11. maddesinde “Boş memur
kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş Memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda
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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 cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik
gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, buna göre ekli listelerde yer alan
Belediyemiz personelinin derece değişikliklerinin meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.02.2013 tarih ve 94 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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; Belediyemiz personelinin derece değişikliklerinin
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile
karar verilmiştir.
8- Edirne Belediye Meclisinin 14.11.2012 tarih ve 2012/418 sayılı kararı ile belirlenen 2013 yılı
Bütçe Tarifesinin Vergi Resim ve Harçlar bölümünde bulunan 2464/52.3 Park İşgal Harcı
(Parkmetre Çalıştırılan Yerlerde) beher araç ücretleri bölümünün iptal edilerek, 2464/52.3 Park İşgal
Harcı Otomobil için: İlk saat için 2,50.-TL, İlk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için)
1,50.-TL, 4. saatten sonra her beher saat için 1,00.-TL, 2464/52.3 Park İşgal Harcı Bir Otomobilden
daha fazla yer kaplayan tüm büyük araçlar için (Otobüs-Minibüs-Kamyonet vb.) : İlk saat için 2,50.TL, İlk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için) 2,50.-TL, 4. saatten sonra her beher saat
için 2,50.-TL şeklinde yeniden belirlenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 554 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin 2464/52.3 Park İşgal Harcı Bir Otomobilden daha
fazla yer kaplayan tüm büyük araçlar için (Otobüs-Minibüs-Kamyonet vb.) : İlk saat için 2,50.-TL
olan kısmının 3.50.-TL olarak değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, 2464/52.3
Park İşgal Harcı Bir Otomobilden daha fazla yer kaplayan tüm büyük araçlar için (Otobüs-MinibüsKamyonet vb.) : İlk saat için 3,50.-TL alınmasına şeklinde değiştirilmesinden sonra yapılan oylama
sonucunda; Edirne Belediye Meclisinin 14.11.2012 tarih ve 2012/418 sayılı kararı ile belirlenen
2013 yılı Bütçe Tarifesinin Vergi Resim ve Harçlar bölümünde bulunan 2464/52.3 Park İşgal Harcı
(Parkmetre Çalıştırılan Yerlerde) beher araç ücretleri bölümünün iptaline, 2464/52.3 Park İşgal
Harcı Otomobil için: İlk saat için 2,50.-TL, İlk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için)
1,50.-TL, 4. saatten sonra her beher saat için 1,00.-TL, 2464/52.3 Park İşgal Harcı Bir Otomobilden
daha fazla yer kaplayan tüm büyük araçlar için (Otobüs-Minibüs-Kamyonet vb.) : İlk saat için 3,50.TL, İlk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için) 2,50.-TL, 4. saatten sonra her beher saat
için 2,50.-TL şeklinde yeniden belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından ve resmi kurumlardan, Adliye Sarayı çalışanları,
Defterdarlık çalışanları ile cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin yakınlarından gelen talepler
doğrultusunda, Belediyemiz Meclisinin muhtelif tarih ve sayılı kararlarıyla düzenleme yapılan
ETUS sistemine ait hatlarda değişiklikler ve ilave yapılması gerektiğinden;
1-) Edirne Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 2013/30 sayılı kararıyla düzenlenen 1 T
Hattının; “1 T NOLU TERMİNAL-YENİİMARET: F Tipi Cezaevinden hareketle, Kapalı Cezaevi,
Yeniimaret Mahalle içinden devamla set boyunu takiben Gazimihal - Bankalar-Orduevi-Anadolu
Öğretmen Lisesi-Ayşekadın Cami-Ayşekadın Karakol-Eski Terminal-Sanayi Durakları-KarayollarıKöyhizmetleri Karşısı-Kipa-Tredaş-Olin-Tarımsal Araştırma-Güzel Sanatlar Lisesi Altı-Tıp
Fakültesi Altı-Ahmet Karadeniz Yerleşkesi-Otogar” şeklinde yeniden düzenlenmesi ve depolama
yerinin yalnızca Otogar olarak belirlenmesi;
2-) Edirne Belediye Meclisinin 03.07.2012 tarih ve 2012/106 sayılı kararıyla son şekli verilen
2 Nolu Hatta 2 C Hattının ilave edilerek; “2 C NOLU HAT ÇAVUŞBEY-ESENTEPE; Çavuşbey
depolama alanından hareketle Hükümet Caddesini takiben Ziraat Bankası Kavşağından, OrdueviAyşekadın-DSİ-Zübeyde Hanım Caddesi-Huzurevi-Değirmenli Kavşak-Bahriye Üçok Caddesi-l0.
Cadde-Şükrüpaşa Mahalle Muhtarlığı-Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi-Eski Göçmenevleri3

75. Yıl İlköğretim Okulu-Çağrı Durağından Ümran Akkan Caddesi-Arazpark-Özserhat Depolama
Alanı”; şeklinde düzenlenmesi, depolamanın Çavuşbey ve Özserhat Depolama alanları olarak
belirlenmesi;
3-) Edirne Belediye Meclisinin 03.07.2012 tarih ve 2012/106 sayılı kararıyla son şekli
verilen 2 Nolu Hatta 2 S Hattının ilave edilerek; “2 S NOLU HAT ÇAVUŞBEY-ESENTEPE;
Özserhat Depolama Alanı-Ümran Akkan Caddesi-Arazpark-Çağrı Durağından-75. Yıl İlköğretim
Okulu-Bülent Ecevit Bulvarı-Mevlana Camii Önünden Mithat Vardar Caddesini takiben-Turhan
Dursun Caddesi-Askerlik Şubesi-Değirmenli Kavşak-Bahriye Üçok Caddesi-Huzurevi-Zübeyde
Hanım Caddesi-DSİ-İtfaiye-Adliye Sarayı altından Nilüfer Caddesine çıkarak buradan Açelya
Sokağa ve takiben İnci Sokağı üzerinde Gar Müdürlüğü-Beykent Koleji önünden eski Tekel
Binasına-”; şeklinde düzenlenmesi, depolamanın yalnızca Özserhat Depolama alanında yapılması;
4-) Edirne Belediye Meclisinin 03.10.2012 tarih ve 2012/349 sayılı kararıyla düzenlenen 3A
hattının hat kodunun 3 Y (OTOGAR-YILDIRIM-YENİİMARET-SARAYİÇİ YERLEŞKE) olarak
değiştirilmesi; “3 Y OTOGAR-SARAYİÇİ YERLEŞKE: Sarayiçi Yerleşkesi-Külliye-Yeniimaret
Merkez-Yıldırım-Bankalar-Orduevi-Ayşekadın-DSİ-Ayşekadın
Yerleşkesi-Zübeyde
Hanım
Caddesi- Güngör Mazlum Caddesi-Ayçiçeği Heykeli-İlhami Ertem Caddesi-İbrahim Ay CaddesiŞevki Arman Caddesi-Olin-Tıp Fakültesi-Fen Edebiyat Fakültesi-Otogar” şeklinde yeniden
düzenlenmesi, bu hatta depolamanın Sarayiçi Yerleşke ve Otogarda yapılması;
5-) Edirne Belediye Meclisinin 03.10.2012 tarih ve 2012/ 349 sayılı kararıyla düzenlenen 3A
hattının yeniden düzenlenerek; “3 A OTOGAR-AYŞEKADIN YERLEŞKE-MERKEZ: Gazimihal
Depolama alanı-Bankalar-Orduevi-Ayşekadın-DSİ-Ayşekadın Yerleşkesi-Zübeyde Hanını CaddesiGüngör Mazlum Caddesi-Ayçiçek Heykeli-İlhami Ertem Caddesi-İbrahim Ay Caddesi-Şevki Arman
Caddesi-Olin-Tıp Fakültesi-Fen Edebiyat Fakültesi-Otogar” şeklinde yeniden düzenlenmesi ve bu
hatta depolama yerinin Otogar ile Gazimihal depolama alanı olarak belirlenmesi;
6-) Edirne Belediye Meclisinin 03.07.2012 tarih ve 2012/106 sayılı kararıyla düzenlenen 5
nolu hatta 5 C nolu hattın ilave edilerek; “5 C YENİ GÖÇMEN EVLERİ-PAZARYERİ: Yeni
Göçmenevleri-Milli Piyango Ticaret Lisesi, Serhat İMKB Meslek Lisesi-Suni Gölet-Egeşah Sitesi
önünden-Mithat Vardar Caddesini takiben, Yayla Evleri-Turhan Dursun Caddesi-Askerlik
Şubesinden-Emniyet Caddesi-Atatürk Caddesi-SSK-Orduevi-Ziraat Bankası Kavşağından Maarif
Caddesi üzerinden Pazar yeri ” şeklinde düzenlenmesini, depolamanın İMKB Meslek Lisesi önü ile
Pazartesi Pazarı yanında olarak belirlenmesi;
7-) Belediye Meclisinin 07/03/2012 tarih ve 2012/106 sayılı kararıyla belirlenen ve
02/05/2012 tarih ve 2012/187 sayılı Belediye Meclis Kararıyla tashih edilen 6 nolu Hattın; “6
TOKİ-ADLİYE SARAYI; TOKİ-Belkoop-Hacıçeşme Mezarlık Önü-Tekkekapı Caddesi-Hükümet
Caddesi üzerinden-Ziraat Bankası Kavşağı-Orduevi-Ayşekadın-SSK Kavşağı-Tarlakapı-Adliye
Sarayı-Sanayi içinden-Tren Garı-Beykent Koleji önünden eski Tekel Binası” şeklinde yeniden
düzenlenmesi, depolamanın yalnızca TOKİ’de yapılması;
8-) 07.11.2012 tarih ve 2012/410 sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla tashih edilen 6A
hattının güzergahının Süleyman Demirel Fen Lisesinden Pazarkuleye kadar uzatılarak, “6/A-TOKİKARAAĞAÇ HATTI: TOKİ-Belkoop-Kıyık Caddesi-Çınaraltı-Maarif Caddesi-Darülhadis
Caddesi-Stadyum-İkiköprü arası-Söğütlük-Karaağaç-Süleyman Demirel Fen Lisesi-PazarkuleSüleyman Demirel Fen Lisesi- Felahiye Caddesi - Arifiye Caddesi- Karaağaç Caddesi-Söğütlükİkiköpü Arası-Stadyum-Darülhadis Caddesi-Arifpaşa Caddesi-Londra Asfaltı-Kıyık CaddesiBelkoop-TOKİ” şeklinde yeniden düzenlenmesi konularının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi
ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2012 tarih ve 555 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Etus sistemine ait hatlarda değişiklikler ve ilave
yapılması ile ilgili konunun Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek, yapılan oylama sonucunda; Etus sistemine ait hatlarda değişiklikler ve ilave
yapılması ile ilgili konunun Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü
içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılması ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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10- Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve 2012/31 sayılı Trafik Komisyon kararı Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 556 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve
2012/31 sayılı Trafik Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’in bu konunun oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN, 17.12.2012 tarih ve 2012/31 sayılı Trafik Komisyon kararının
oylamasında oy kullanmamıştır.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve
2012/31 sayılı Trafik Komisyon kararının 2. maddesinin geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek, Trafik Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve 2012/31 sayılı Trafik
Komisyon kararının 2. maddesinin geriye çekilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; Trafik
Komisyonunca alınan 17.12.2012 tarih ve 2012/31 sayılı Trafik Komisyon kararının Trafik
Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
11- 02.03.2011 tarih ve 2011/108 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali istemiyle Edirne İdare
Mahkemesinde 2011/320 Esas nolu açılan dava sonuçlanarak Edirne İdare Mahkemesinin 2012/963
nolu kararı ile iptal edilmiş olup, mahkemenin iptal kararında özetle; “ETUS sistemine katılacak
kişilerin Belediye aleyhine dava açmayacakları ve icra takibi yapmayacakları, açtıkları davadan ve
başlattıkları icra takiplerinden feragat edecekleri yönünde taahhütte bulunmasının istenilmesinin”
hukuka aykırı olduğu belirtilmiş olup, 02.03.2011 tarih ve 2011/108 sayılı meclis kararının iptal
edilmesi; iptal edilmesine neden olan hususların ve mahkeme kararında belirtilen gerekçelerinde
dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılması için konunun Belediye Trafik Komisyonuna havale
edilmesi hususlarının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 558 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013
tarih ve 558 sayılı yazısının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in bu
konunun oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 558 sayılı yazısının
oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; Edirne İdare Mahkemesinin Esas No:
2011/320 ve 2012/963 nolu kararına istinaden 02.03.2011 tarih ve 2011/108 sayılı meclis kararının
iptal edilmesine ve yeni bir düzenleme yapılması için konunun Belediye Trafik Komisyonuna havale
edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılması ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
12- 02.02.2011 tarih ve 2011/69 sayılı Belediye Meclis Kararının D maddesinin iptali istemiyle
Edirne İdare Mahkemesinde 2011/908 Esas nolu açılan dava sonuçlanarak İdare Mahkemesinin
2012/962 nolu kararı ile iptal edilmiş olup, ayrıca 01.06.2011 tarih ve 2011/242 sayılı Belediye
Meclis kararının iptali istemiyle Edirne İdare Mahkemesinde 2011/1021 Esas nolu dava da
sonuçlanmış ve İdare Mahkemesinin 2012/961 nolu kararı ile iptal edilmiş olup, mahkemenin iptal
kararlarında özetle; “Davacı Kooperatife üye araçların sisteme katılmak istemeleri halinde para
ödemelerinin istenmesinde ticari hayatın gereklerine ve hayatın olağan akışma aykırılık bulunmadığı
gibi aynı şekilde herhangi bir ücret ödemeksizin sisteme dahil edilmelerini kabul etmeyen meclis
kararında da bu bakımdan hukuka aykırılık bulunmamakta olduğu ancak, ödenmesi istenen paranın
miktarı Belediye tarafından belirlenmesi gerektiğinden ve bu belirlemeyi yaparken de her bir hat ve
güzergahta taşınan yolcu sayısına ve dolayısıyla hattın değerine ilişkin somut ayrıntılı bir çalışma
yapılması ve alınacak Belediye meclis kararında bu hususların belirtilmesi gerektiğinden böyle bir
çalışma yapmaksızın ve sisteme katılmak isteyen araçların ödemesi gereken miktar Belediye
tarafından belirlenmeksizin muhatap olarak başka bir taşıma kooperatifinin gösterilmesi suretiyle
alınan meclis kararı bu nedenle hukuka uygun bulunmamış olup, netice olarak katılım sözleşmesinin
içeriğinin Kooperatifler tarafından değil istenen ücretin sebebini, miktarını, gerekçeleriyle birlikte
ortaya konulması suretiyle alınacak meclis kararıyla belirlenmesi gerektiğinden bu hususlara
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uyulmadan alınan Meclis karanın “iptali gerekmektedir” şeklinde belirlenmiş olup, 02.02.2011 tarih
ve 2011/69 sayılı meclis kararının D maddesinin ile 01.06.2011 tarih 2011/242 sayılı Belediye
Meclis kararlarının iptal edilmesi; Belediye Meclis Kararlarının iptal edilmesine neden olan
hususların ve Mahkeme kararında belirtilen gerekçelerinde dikkate alınarak yeni bir düzenleme
yapılması için konunun Belediye Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 559 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013
tarih ve 559 sayılı yazısının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in bu
konunun oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 559 sayılı yazısının
oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; Edirne İdare Mahkemesinin Esas No:
2011/908 ve 2012/962 nolu kararına istinaden 02.02.2011 tarih ve 2011/69 sayılı meclis kararının D
maddesinin iptal edilmesine ve Edirne İdare Mahkemesinin Esas No: 2011/1021 ve 2012/961 nolu
kararına istinaden 01.06.2011 tarih ve 2011/242 sayılı meclis kararının iptal edilmesine ve yeni bir
düzenleme yapılması için konuların Belediye Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş
günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılması ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
13- Belediye Meclisinin 2010/305-700 sayılı kararıyla kurulan ETUS sistemine katılım
şartlarını düzenleyen 02.03.2011 tarih ve 108 sayılı Meclis Kararı, 02.02.2011 tarih ve 69 sayılı
Belediye Meclis Kararı D maddesi ve 01.06.2011 tarih ve 242 sayılı Belediye Meclis kararları
İdare Mahkemesinde 2012/963, 2012/962 ve 2012/961 sayılı kararları ile iptal edildiğinden,
iptal gerekçeleri de göz önüne alınarak yeni bir düzenleme yapılacağından; Mahkeme
kararlarının Belediyemize tebliğ edildiği tarihten sonra ETUS sistemine geçmek için yapılan
başvuru taleplerinin Trafik Komisyon çalışmaları tamamlanıp Belediye Meclisince yeni bir karar
alındıktan sonra sonuçlandırılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 560 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013
tarih ve 560 sayılı yazısının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in bu
konunun oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 560 sayılı yazısının
oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
26.02.2013 tarih ve 560 sayılı yazısının geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Mülkiyetinin ¼ hissesi Belediyemize ait olan Edirne Merkez YM: 35 Karaağaç, Pafta: 86, Ada:
914, Parsel: 1 sayılı 514,57 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.02.2013
tarih ve 132 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyetinin ¼ hissesi Belediyemize ait olan Edirne Merkez YM: 35 Karaağaç, Pafta: 86,
Ada: 914, Parsel: 1 sayılı 514,57 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
15- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 11 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2013
tarih ve 1026 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
16- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 26.02.2013
tarih ve 2013/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
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48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 sayılı kararlar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.02.2013 tarih ve 1025 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin 26.02.2013 tarih ve 2013/33 sayılı imar komisyon kararının
sonuç kısmının söz konusu taşınmazın imar planında ağaçlandırılacak alanda kaldığı tespit edilmiş
olup parselin imar planından çıkarılmasına, tarım alanı olarak işlenmesinin uygun olduğuna,
26.02.2013 tarih ve 2013/51 sayılı imar komisyon kararının sonuç kısmının söz konusu taşınmazın
imar planında park alanında kaldığı tespit edilmiş olup taşınmazın imar planı dışına çıkarılmasına,
tarım alanı olarak işlenmesine, 26.02.2013 tarih ve 2013/58 sayılı imar komisyon kararının sonuç
kısmının söz konusu taşınmazın imar planında park alanında kaldığı tespit edilmiş olup bölgedeki
spor alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla spor alanına dönüştürülmesine ve plan notlarının 26.12.2.4.
Spor ve Oyun Alanları başlıklı maddesinin 2.paragrafının başında yer alan “bu alanlarda” ibaresi
yerine “bu alanlarda kapalı spor tesisleri haricinde” şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğuna
şeklinde değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi olduğunu belirtmesinden sonra Belediye Başkanı
Hamdi SEDEFÇİ’nin Hakan İNCİ’nin İmar Komisyonu kararlarından 26.02.2013 tarih ve 2013/33,
51 ve 58 sayılı kararları okuduğu ve önerdiği şekilde oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra
İmar Komisyonunca alınan 26.02.2013 tarih ve 2013/33, 51 ve 58 sayılı İmar Komisyon kararlarına
Hakan İNCİ’nin okuduğu ve önerdiği şekilde ilave yapılmasından sonra yapılan oylama sonucunda;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 26.02.2013 tarih
ve 2013/25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 sayılı kararların İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
17- Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı
kararları ile kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 24.02.2013 tarih ve 2013/03, 04
sayılı kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2013 tarih ve 1024 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 24.02.2013 tarih ve 2013/03, 04 sayılı
kararlarının Sokak İsimleri Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
18- Edirne Merkez Şükrüpaşa Mahallesi 1857 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın ekte koordinatları
belirtilen kısmının (26.02.2013 tarih ve 58 sayılı İmar Komisyonu Kararı ile Park Alanından Spor
Alanına dönüştürülmesi önerilen) 30 yıla kadar süre ile Sınırlı Ayni Hak-Üst hakkı tesis edilmesi
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.02.2013
tarih ve 160 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez Şükrüpaşa Mahallesi 1857 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Nokta No:1,
Y=465306.819, X=4615732.366, Nokta No:2, Y=465360.114, X=4615728.454, Nokta No:3,
Y=465345.503, X=4615550.518, Nokta No:4, Y=465303.501, X=4615647.194, Nokta No:5,
Y=465300.767, X=4615649.913, Nokta No:6, Y=465304.764, X=4615704.369 koordinatları
belirtilen kısmının (26.02.2013 tarih ve 58 sayılı İmar Komisyonu Kararı ile Park Alanından Spor
Alanına dönüştürülmesi önerilen) 30 yıla kadar süre ile Sınırlı Ayni Hak-Üst hakkı tesis edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
19- Edirne Merkez Şükrüpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ekli İmar Plan Örneğinde işaretli
koordinatları verilen alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.02.2013 tarih ve 161 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 17. maddesi olan Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 27.02.2013 tarih ve 161 sayılı yazısının bir dahaki toplantıda görüşülmek üzere
geriye çekilmesi önerisi aynen benimsenerek, yapılan oylama sonucunda; gündemin 17 maddesi olan
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.02.2013 tarih ve 161 sayılı yazısının bir dahaki toplantıda
görüşülmek üzere geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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20- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Sabuni Mahallesi Pafta: 24, Ada: 418, Parsel: 69
sayılı 386,84 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Pafta: 24, Ada: 662, Parsel: 129 sayılı 67,98
m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince
satışı konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
01.03.2013 tarih ve 134 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Sabuni Mahallesi Pafta: 24, Ada: 418,
Parsel: 69 sayılı 386,84 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Pafta: 24, Ada: 662, Parsel: 129
sayılı 67,98 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine göre satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Edirne Belediye Meclisinin 06.02.2013 tarihli toplantısında almış olduğu 2013/42 sayılı
kararıyla Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 1 ile “Halen Tahditli Ticari
(T) Plaka Tahsis Belgesi sahibi olup, çeşitli nedenlerle Tahsis Belgesine Ticari Taksi kayıtlı olmayan
ve kamu hizmeti özelliğinde bulunan Taksi faaliyetini fiilen gerçekleştirmeyen Tahditli Ticari (T)
Plaka Tahsis Belge sahiplerine ticari taksi faaliyetine fiilen başlamaları için 31 Mayıs 2013 tarihine
kadar süre verilir. Bu süre sonunda fiilen ticari taksi faaliyetine başlamayanlara ilişkin Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenecek tutanaklar Belediye Meclisinde görüşülerek Tahditli Ticari
(T) Plaka Tahsis Belgeleri iptal edilir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, ancak yapılan yeni
düzenleme ile taksici esnafı açısından sorunlara yol açtığı tespit edilmiş olup, Edirne Belediyesi
Taksi Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 1’in uygulanmasının durdurulması ve yeni bir
düzenleme yapılması için konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 05.03.2013 tarih ve 636 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Edirne Belediye Meclisinin 06.02.2013 tarihli toplantısında almış olduğu 2013/42 sayılı
kararıyla Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 1 ile “Halen Tahditli Ticari
(T) Plaka Tahsis Belgesi sahibi olup, çeşitli nedenlerle Tahsis Belgesine Ticari Taksi kayıtlı olmayan
ve kamu hizmeti özelliğinde bulunan Taksi faaliyetini fiilen gerçekleştirmeyen Tahditli Ticari (T)
Plaka Tahsis Belge sahiplerine ticari taksi faaliyetine fiilen başlamaları için 31 Mayıs 2013 tarihine
kadar süre verilir. Bu süre sonunda fiilen ticari taksi faaliyetine başlamayanlara ilişkin Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenecek tutanaklar Belediye Meclisinde görüşülerek Tahditli Ticari
(T) Plaka Tahsis Belgeleri iptal edilir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, ancak yapılan yeni
düzenleme ile taksici esnafı açısından sorunlara yol açtığı tespit edildiğinden, Edirne Belediyesi
Taksi Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 1’in uygulanmasının durdurulmasına ve yeni bir
düzenleme yapılması için konunun Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş
günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılması ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
22- Plan Değişikliği talepleri ile ilgili olarak İmar Komisyonunca alınan 05.03.2013 tarih ve
2013/59, 60 sayılı kararlar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.03.2013 tarih ve 1105 sayılı
yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Plan Değişikliği talepleri ile ilgili olarak İmar Komisyonunca alınan 05.03.2013 tarih ve
2013/59, 60 sayılı kararların İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
23- Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. nci maddesinde belediyelerin, meclisleri
tarafından belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama,
taşıma ve bertaraf ücreti alacağı düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi
usulü, hizmet sözleşmelerinin yapılması, faturalandırma ve tahsil, çevre temizlik vergisi ve
kanalizasyon harcamalarına katılma payının mahsubu ile diğer hususlar 27/10/2010 tarih ve 27742
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer almış, Yönetmeliğin Geçici 1.
nci maddesi ile belediyelerin atıksu ve evsel katı atık ücretini belirleme ve tahsil sorumlulukları
26/10/2011 tarihi itibariyle başlamış, bizler de 5 Eylül 2012 tarihli Belediye Meclisinde buna yönelik
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karar alıp 01.10.2012 tarihinde uygulamaya geçmiştik. Ancak, Bakanlığın konuyla ilgili kararını
değiştirerek 15/02/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 31.12.2014 tarihine
ertelemiştir. Bu nedenle aşağıda imzaları bulunan Belediye Meclis üyeleri olarak vatandaşın mağdur
olmaması için daha önce Belediye Meclisimiz de konuyla ilgili aldığımız kararın iptal edilerek
31.12.2014 tarihine kadar uzatılmasını talepleri ile ilgili Meclis Üyesi Arif KUDAY, Ahmet
ÖNGÜN, Ömer GEZGİNERLER, Namık Kemal DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Gönül
UYANIKTIR, Metin MERCAN, Recep Ali AKIN’ın bila tarihli yazılı önergeleri meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı
atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretleri ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgi vermiştir.
24- Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 2012/408 sayılı kararın görüşülmesinde ve
oylanmasında Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ sehven bulunduğundan ve oy kullandığından ve
bu yönde karara bağlandığından sehven yapılan bu durumun düzeltilmesini ve Belediye Meclisinin
07.11.2012 tarih ve 2012/408 sayılı kararının Edirnespor Gençlik Kulübüne malzeme yardımı
yapılmasına şeklinde tashih edilmesi ile ilgili Meclis Üyesi Murat MURATOĞLU, Hakan İNCİ,
Hasan YÜREK, Zeki YAŞAGÖR, M. Özkan DİNER, Cemil BARBAROS, Erdoğan TAŞIN’ın
06.03.2013 tarihli yazılı önergeleri meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin bu önergenin görüşülmesinde bulunmayacağını,
Meclis Başkanlık görevini, Meclis I. Başkan Vekili Murat KAYASÖKEN’e bırakacağını
belirtmesinden sonra Belediye Meclis Başkanlığına Meclis I. Başkan Vekili Murat KAYASÖKEN
geçmiştir.
Meclis I. Başkan Vekili Murat KAYASÖKEN’in Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve
2012/408 sayılı kararın görüşülmesinde ve oylanmasında Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ sehven
bulunduğundan ve oy kullandığından ve bu yönde karara bağlandığından sehven yapılan bu
durumun düzeltilmesini ve Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 2012/408 sayılı kararının
Edirnespor Gençlik Kulübüne malzeme yardımı yapılmasına şeklinde tashih edilmesini oylamaya
sunacağını ve Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN, Meclis
Üyesi Hasan ÜNER, Meclis Üyesi Hasan YÜREK’in oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra
önergenin oylamasında Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN,
Meclis Üyesi Hasan ÜNER, Meclis Üyesi Hasan YÜREK’in oy kullanmayarak yapılan oylama
sonucunda; Belediye Meclisinin 07.11.2012 tarih ve 2012/408 sayılı kararın görüşülmesinde ve
oylanmasında Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ sehven bulunduğundan ve oy kullandığından ve
bu yönde karara bağlandığından sehven yapılan bu durumun düzeltilmesine ve Belediye Meclisinin
07.11.2012 tarih ve 2012/408 sayılı kararının Edirnespor Gençlik Kulübüne malzeme yardımı
yapılmasına şeklinde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oylama yapıldıktan sonra Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Meclis Başkanlığı görevine
geçmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından
ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin 06.03.2013 günlü
toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki
meclis toplantısının 03.04.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Recep Ali AKIN
Meclis Katibi

H. Kıvanç ÖZAKINCI
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye
Meclisinin 2013 dönemine ait 03.04.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda
yapmış olduğu Nisan ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan hususlara
dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Hakan İNCİ, Murat KAYASÖKEN, Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut
KESKİN, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Alaeddin ALTINDİŞ, Cemil
BARBAROS, Savaş ÜNER, Recep Ali AKIN, İbrahim ADADA, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser
TAVGAÇ ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER,
Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA, Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan
OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Metin MERCAN, Murat MURATOĞLU, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI.
MAZERETLİ OLANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Gönül UYANIKTIR.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacaklarını bildiren üyelerden Namık Kemal
DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Gönül UYANIKTIR’ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü
toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Trafik
Komisyonunca alınan 29.03.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Trafik Komisyon kararı Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 29.03.2013 tarih ve 828 sayılı yazısı ekinde, Muhtelif tarihlerde Belediyemize
yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 12 adet konunun İmar Komisyonuna havale
edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.04.2013 tarih ve 1693 sayılı yazısı, Edirne
Kız Teknik ve Meslek Lisesinin 22.02.2013 tarih ve 501 sayılı ve 25.03.2013 tarih ve 504 sayılı
yazılarında bahsedilen mülkiyeti Belediyemize ait olan Ada: 275, Parsel: 39 sayılı taşınmaz şehir
imar planı içinde ilköğretim alanında kalmakta olup, “Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği
Programının Üçüncü Teklif Çağrısı” kapsamında yapılmak istenen spor tesisi projesinin hibe almaya
hak kazanması durumunda projenin bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Kız Teknik ve Meslek Lisesi
tarafından Belediyemize ait olan Ada: 275, Parsel: 39 sayılı taşınmazın kullanılması konusunun
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2013 tarih ve
1636 sayılı yazısı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve 1339 sayılı yazısında
mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta: 155, Ada: 1043, Parsel: 46
sayılı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan İbrahim Acar Spor Tesisleri olarak bilinen spor alanının
tahsisi talep edilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesince söz konusu spor alanının
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edilmesi konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.04.2013 tarih ve 200 sayılı
yazısı, Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42
sayılı kararları ile kurulan sokak isimleri komisyonunun almış olduğu 29.03.2013 tarih ve 2013/05,
06 sayılı kararlar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2013 tarih ve 1743 sayılı yazısı
olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını ve gündemin 13 ncü
maddesinin geriye çekeceğini belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen
gündem dışı 5 madde meclis gündemine alınmasına, 13 ncü maddesinin ise geriye çekilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
3- Bir önceki toplantıya ait 06.03.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
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4- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 90, Ada: 896,
Parsel: 11 sayılı 94,40 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Merkez Çokalca Mahallesi
Pafta:E17d07d2a Ada:728 Parsel:25 sayılı 29.67 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Merkez
Ortaçukur Mahallesi Pafta:E17d07a3b Ada:740 Parsel:10 sayılı 98.91 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmaz ile Merkez Mumcular Mahallesi Pafta:18 Ada:681 Parsel:49 sayılı 26.64 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.03.2013 tarih ve 182 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 90, Ada: 896,
Parsel: 11 sayılı 94,40 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Merkez Çokalca Mahallesi
Pafta:E17d07d2a Ada:728 Parsel:25 sayılı 29.67 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Merkez
Ortaçukur Mahallesi Pafta:E17d07a3b Ada:740 Parsel:10 sayılı 98.91 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmaz ile Merkez Mumcular Mahallesi Pafta:18 Ada:681 Parsel:49 sayılı 26.64 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışına
oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Merkez Fırınlarsırtı Pafta:216 Ada:1370 Parsel:14 sayılı 3458,70
m2 yüzölçümlü tarım arazisi vasıflı taşınmazımızın içerisinden 500.00 m2 lik alan Belediye
Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 2012/282 sayılı kararı ile Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne Aile Sağlık
Merkezi olarak kullanılmak amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmiş olup, Edirne İl Sağlık
Müdürlüğü 01.03.2013 tarih ve 1219 sayılı yazıları ile kendilerine tahsis edilen 500.00 m2 lik alanın
Aile Sağlığı Merkezlerine ilişkin tip projeler kapsamında 1000.00 m2 ye çıkarılmasını talep etmekte
olup, tahsis edilen alanın 500.00 m2 den 1000.00 m2 ye çıkarılması konusunun Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.03.2013 tarih 181 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Merkez Fırınlarsırtı Pafta:216 Ada:1370 Parsel:14 sayılı
3458,70 m2 yüzölçümlü tarım arazisi vasıflı taşınmazımızın içerisinden 500.00 m2 lik alan Belediye
Meclisinin 04.07.2012 tarih ve 2012/282 sayılı kararı ile Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne Aile Sağlık
Merkezi olarak kullanılmak amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmiş olup, Edirne İl Sağlık
Müdürlüğünün 01.03.2013 tarih ve 1219 sayılı yazılarına istinaden tahsis edilen 500.00 m2 lik alanın
Aile Sağlığı Merkezlerine ilişkin tip projeler kapsamında 1000.00 m2 ye çıkarılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesinin ikinci fıkrasında “Belediye Teşkilatı, norm
kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta Birimlerinden oluşur.
Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme
potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık,
itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” ve aynı
Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasında “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve
Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının
norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.”
denilmekte olup, Resmi Gazetenin 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı nüshasında yayımlanan
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; B 4 grubunda yer alan
Belediyemiz kadrolarında 20 adet müdürlük kadrosu verilmiş olup, mevcutta 19 adet müdürlük
kadromuz bulunmakta olup 1 adet müdürlük kadrosu açığımız vardır. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” in Kadro İhdası başlıklı 10. Maddesinde “14.07.1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu
Yönetmeliğe uygun olarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro
Cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak
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doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, buna göre;
Belediyemizde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oluşturulması ve ekli cetvelde yer alan İşletme ve
İştirakler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve 127 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. maddesinin ikinci fıkrasında “Belediye Teşkilatı, norm
kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta Birimlerinden oluşur.
Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme
potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık,
itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” ve aynı
Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasında “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve
Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının
norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.”
denilmekte olup, Resmi Gazetenin 27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı nüshasında yayımlanan
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca; B 4 grubunda yer alan
Belediyemiz kadrolarında 20 adet müdürlük kadrosu verilmiş olup, mevcutta 19 adet müdürlük
kadromuz bulunmakta olup 1 adet müdürlük kadrosu açığımız vardır. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” in Kadro İhdası başlıklı 10. Maddesinde “14.07.1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu
Yönetmeliğe uygun olarak meclisler tarafından ihdas edilir. Memur kadrolarının ihdası için
Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro
Cetvellerinden (I) sayılı cetvel, sürekli işçi kadrolarının ihdası için ise (V) sayılı cetvel eksiksiz olarak
doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, buna göre;
Belediyemizde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü oluşturulmasına ve ekli cetvelde yer alan İşletme ve
İştirakler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden
geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 14.03.2013 tarih ve 723 sayılı yazısı ile Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası hizmet binasının bulunduğu caddeye merhum Bülent ALAMUT’un isminin tekrar verilmesi
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih
ve 187 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının bulunduğu caddeye merhum Bülent
ALAMUT’un isminin verilmesi ile ilgili olarak Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin Trakya Birliğin
arkasından Haşim İşcan Caddesine girildiği noktadan 26. sokakla bu caddenin kesiştiği noktaya
kadar olan krokideki işaretli alana Bülent Alamut Caddesi isminin verilmesi ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Trakya Birliğin arkasından Haşim İşcan Caddesine
girildiği noktadan 26. sokakla bu caddenin kesiştiği noktaya kadar olan krokideki işaretli alana
Bülent Alamut Caddesi isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2013
tarih ve 1549 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 25.03.2013
tarih ve 2013/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 sayılı İmar Komisyon
kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve 1550 sayılı yazısı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
25.03.2013 tarih ve 2013/61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 sayılı İmar
Komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
10- Belediye Meclisinin 02.05.2012 tarih ve 2012/191 sayılı kararının 2. maddesinde “Tüm
binişlerde elektronik bilet kullanılması kararlaştırılmış olmakla birlikte tüm binişlerin elektronik
bilet kullanılarak yapılmasına kadar geçen süre içerisinde yapılacak nakit ödemeli binişlerde
öğrenci-sivil kısa hat 2,00.-TL, öğrenci-sivil uzun hat 2,50.-TL olmasına” şeklindeki düzenlemenin
iptal edilmesi; Edirne Şehiriçi toplu taşıma araçlarında nakit ödemeli binişlerin kaldırılması ve
elektronik kartlı binişlerin (06.03.2013 tarih ve 2013/ 83 sayılı Meclis Kararıyla belirlenen
tarifelerle) yanı sıra 2-3-4 binişlik 7/24 kağıt elektronik biletlerin kullanılması, kısa ve uzun hatlar
(sivil-öğrenci ayrımı olmaksızın) için 0,50 TL’lik kağıt elektronik bilet bedeli dahil 2 binişlik kartın
4,50.-TL, 3 binişlik kartın 6,50.-TL ve 4 binişlik kartın 8,50.-TL den satılması hususunun
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve
783 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin kağıt elektronik bilet bedeli dahil 2 binişlik kartın
4,00.-TL, 3 binişlik kartın 6,00.-TL ve 4 binişlik kartın 8,00.-TL den satılmasına, 15 Nisan 2013
tarihinden itibaren paralı biniş olmaması şartıyla oylamaya sunacağını ve Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’in bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama
sonucunda; Belediye Meclisinin 02.05.2012 tarih ve 2012/191 sayılı kararının 2. maddesindeki
“Tüm binişlerde elektronik bilet kullanılması kararlaştırılmış olmakla birlikte tüm binişlerin
elektronik bilet kullanılarak yapılmasına kadar geçen süre içerisinde yapılacak nakit ödemeli
binişlerde öğrenci-sivil kısa hat 2,00.-TL, öğrenci-sivil uzun hat 2,50.-TL olmasına” şeklindeki
düzenlemenin iptal edilmesine, Edirne Şehiriçi toplu taşıma araçlarında nakit ödemeli binişlerin 15
Nisan 2013 tarihinden itibaren kaldırılmasına ve elektronik kartlı binişlerin (06.03.2013 tarih ve
2013/83 sayılı Meclis kararıyla belirlenen tarifelerle) yanı sıra 2-3-4 binişlik 7/24 kağıt elektronik
biletlerin kullanılmasına, kısa ve uzun hatlar (sivil-öğrenci ayrımı olmaksızın) için 0,50 TL’lik kağıt
elektronik bilet bedeli dahil 2 binişlik kartın 4,00.-TL, 3 binişlik kartın 6,00.-TL ve 4 binişlik kartın
8,00.-TL den satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Trafik Komisyonunca alınan 20.03.2013 tarih ve 2013/02, 03, 04 sayılı Trafik Komisyon
kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve 784 sayılı yazısı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 20.03.2013 tarih ve
2013/02, 03, 04 sayılı Trafik Komisyon kararlarının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi
Serkan OLTANDİKEN’in 20.03.2013 tarih ve 2013/02, 03, 04 sayılı Trafik Komisyon kararlarının
oylamasında bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN, 20.03.2013 tarih ve 2013/02, 03, 04 sayılı Trafik Komisyon kararlarının
oylamasında bulunmayarak ve oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; Trafik Komisyonunca
alınan 20.03.2013 tarih ve 2013/02, 03, 04 sayılı Trafik Komisyon kararlarının Trafik
Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 11.03.2013 tarih ve 28 sayılı yazısında “06.02.2013
tarih ve 2013/42 sayılı kararı ile Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğine Madde 14 B den sonra
gelmek üzere Ticari taksilerde çalışacak araçların model yaşı 12 (oniki)’den büyük olamaz.
Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
12 yaşını dolduran araçların bir sonraki yıl ocak ayı içerisinde yönetmeliğe uygun araçlarla model
değişimi yapılmaması halinde çalışma ruhsatı yenilenmez. Bu araçlar Trafik Tescil ve Denetleme
Şube Müdürlüğüne bildirilerek Karayolları Trafik Kanununun Ek-2 maddesine göre işlem yapılması
sağlanır” bendinin eklenmesine karar verilmiş olup, ancak bu karar şehir merkezinde faaliyet
gösteren taksici esnafı tarafından yapılan Şoförler Odası müracaatlarında maddi imkansızlıklardan
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dolayı araç yenilemelerinin mümkün olmadığı belirtilerek yaş sınırının “16 ( onaltı ) dan daha büyük
olamaz ” şeklinde değişiklik yapılması talep edilmekte olup, Edirne Şoförler ve Otomobilciler
Odasının 11.03.2013 tarih ve 29 sayılı yazısında, 06.04.2011 tarih ve 2011/139 sayılı Edirne
Belediye Meclis Kararı ile 04.10.2005 tarih 2005/135-370 sayılı kararı ile düzenlenen Edirne
Belediyesi Taksi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. 5-1 Taksi Durağı Açma İşletme ile Ticari
Taksi Sahip ve çalışanların uyacağı kurallar başlığı altında geçen 19. madde de geçen “daha önceden
bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında….” ibaresinin çıkarılarak Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca yayınlanan şehiriçi taksilerin durumu hakkında yetkilendirilmiş
oldukları Belediye sınırlarından bu sınırların dışında herhangi bir noktaya tek yönlü (gidiş doludönüşü boş ) olarak ibaresinin Taksi Yönetmeliğine eklenmesi talep edilmekte olup, diğer yandan
da Şükrüpaşa Mahallesi Merkez Camii çevresinde yeni bir taksi durağı kurulması yönünde talepler
de bulunmakta olup, bu talepler ile ilgili konuların Belediye Trafik Komisyonuna havale edilmesi
hususu ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve 785 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 11.03.2013 tarih ve 28 sayılı yazısında
“06.02.2013 tarih ve 2013/42 sayılı kararı ile Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğine Madde 14 B
den sonra gelmek üzere Ticari taksilerde çalışacak araçların model yaşı 12 (oniki)’den büyük
olamaz. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak
hesaplanır. 12 yaşını dolduran araçların bir sonraki yıl ocak ayı içerisinde yönetmeliğe uygun
araçlarla model değişimi yapılmaması halinde çalışma ruhsatı yenilenmez. Bu araçlar Trafik Tescil
ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bildirilerek Karayolları Trafik Kanununun Ek-2 maddesine göre
işlem yapılması sağlanır” bendinin eklenmesine karar verilmiş olup, ancak bu karar şehir
merkezinde faaliyet gösteren taksici esnafı tarafından yapılan Şoförler Odası müracaatlarında maddi
imkansızlıklardan dolayı araç yenilemelerinin mümkün olmadığı belirtilerek yaş sınırının “16
(onaltı) dan daha büyük olamaz ” şeklinde değişiklik yapılması talebinin, Edirne Şoförler ve
Otomobilciler Odasının 11.03.2013 tarih ve 29 sayılı yazısında, 06.04.2011 tarih ve 2011/139 sayılı
Edirne Belediye Meclis Kararı ile 04.10.2005 tarih 2005/135-370 sayılı kararı ile düzenlenen Edirne
Belediyesi Taksi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. 5-1 Taksi Durağı Açma İşletme ile Ticari
Taksi Sahip ve çalışanların uyacağı kurallar başlığı altında geçen 19. madde de geçen “daha önceden
bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında….” ibaresinin çıkarılarak Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca yayınlanan şehiriçi taksilerin durumu hakkında yetkilendirilmiş
oldukları Belediye sınırlarından bu sınırların dışında herhangi bir noktaya tek yönlü (gidiş doludönüşü boş ) olarak ibaresinin Taksi Yönetmeliğine eklenmesi talebinin, diğer yandan da Şükrüpaşa
Mahallesi Merkez Camii çevresinde yeni bir taksi durağı kurulması yönündeki taleplerin
Belediyemiz Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin
denetimi için oluşturulan denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2012 yılı denetim raporu Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2013 tarih ve 1496 sayılı yazısı ekinde bugünkü meclis toplantısında
görüşülerek yapılan Müzakerede;
Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin
denetimi için oluşturulan denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2012 yılı denetim raporunun
denetim komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
14- 5393 sayılı Kanununun 56. maddesi ile 5018 sayılı Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.
maddesine göre Belediyemiz Birimlerinin çalışmalarını gösterir 2012 yılına ait faaliyet raporu Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 19.03.2013 tarih ve 1420 sayılı yazı ekinde bugünkü meclis toplantısında
görüşülerek yapılan müzakerede;
Belediyemiz Birimlerinin çalışmalarını gösterir 2012 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Meclis Başkanlığı görevini Meclis I. Başkan Vekili Murat
KAYASÖKEN’e bırakmasından sonra Meclis I. Başkan Vekili Murat KAYASÖKEN’in 2012
yılına ait faaliyet raporu ile ilgili Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ye söz vermesinden sonra
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Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, 2012 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili açıklamalar
yapmasının ardından söz alan Meclis Üyesi Arif KUDAY’ın 2012 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili
soru sormasının ardından Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin sorulan sorulara gerekli
açıklamaları yapmasından sonra Meclis I. Başkan Vekili Murat KAYASÖKEN’in 2012 yılına ait
faaliyet raporu hakkında başka söz almak isteyen olup olmadığını sormasından sonra başka söz alan
olmadığından oylamaya geçeceğini belirterek 2012 yılına ait Belediye Başkanı faaliyet raporu ile
ilgili yapılan oylama sonucunda; 2012 yılı faaliyet raporunun geldiği şekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
Oylama yapıldıktan sonra Belediye Başkanı, Meclis Başkanlığı görevine geçmiştir.
15- Mülkiyeti S. S. Belkop Konut Yapı Kooperatifine ait Edime Merkez, Dörtkaya Mahallesi,
Pafta:51L-IIIC, Ada:1368, Parsel:47 sayılı taşınmazın “Tarla” olan cinsinin “Arsa” olarak cins
değişikliği yapılması, Edirne Merkez, Dörtkaya Mahallesi, Pafta:51L-IIIC, Ada:1368, Parsel:47 ve
58 sayılı taşınmazlara bitişik ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 707,92 m2’lik yolun imar adası
içinde kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan sonra
ekli folyesinde (D) harfi ile gösterilen 788,70 m2’lik kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk
edilmesi, ekli folyesinde (D) harfi ile gösterilen 788,70 m2’lik alan ile ekli folyesinde (a) harfi ile
gösterilen 707,92 m2’lik yoldan ihdas sonucu oluşan parselin trampa edilmesi ve Edirne Merkez,
Dörtkaya Mahallesi, Pafta:51L-IIIC, Ada:1368, Parsel:47 sayılı taşınmaz ile (a) harfi ile gösterilen
taşınmazın ekli folyesinde (b) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi konusunun 5393 sayılı Belediye
Kanununa göre Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.03.2013 tarih ve 1588 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Mülkiyeti S. S. Belkop Konut Yapı Kooperatifine ait Edime Merkez, Dörtkaya Mahallesi,
Pafta:51L-IIIC, Ada:1368, Parsel:47 sayılı taşınmazın “Tarla” olan cinsinin “Arsa” olarak cins
değişikliği yapılmasına, Edirne Merkez, Dörtkaya Mahallesi, Pafta:51L-IIIC, Ada:1368, Parsel:47 ve
58 sayılı taşınmazlara bitişik ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 707,92 m2’lik yolun imar adası
içinde kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan sonra
ekli folyesinde (D) harfi ile gösterilen 788,70 m2’lik kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk
edilmesine, ekli folyesinde (D) harfi ile gösterilen 788,70 m2’lik alan ile ekli folyesinde (a) harfi ile
gösterilen 707,92 m2’lik yoldan ihdas sonucu oluşan parselin trampa edilmesine ve Edirne Merkez,
Dörtkaya Mahallesi, Pafta:51L-IIIC, Ada:1368, Parsel:47 sayılı taşınmaz ile (a) harfi ile gösterilen
taşınmazın ekli folyesinde (b) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidine oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 yılı bütçe tarife cetvelinde bulunan; 01.01 “Personel
Giderleri-Memurlar” tertibinden 32.500,00.-TL’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, 01.01
“Personel Giderleri-Memurlar” tertibine ve 02.01 “Sosyal Güvenlik Kurum Devlet Primi-Memurlar”
tertibinden 7.500,00.-TL’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, 02.01 “Sosyal Güvenlik Kurum
Devlet Primi-Memurlar” tertibine ödenek aktarılması hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
25.03.2013 tarih ve 1537 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 yılı bütçe tarife cetvelinde bulunan; 01.01 “Personel
Giderleri-Memurlar” tertibinden 32.500,00.-TL’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, 01.01
“Personel Giderleri-Memurlar” tertibine ve 02.01 “Sosyal Güvenlik Kurum Devlet Primi-Memurlar”
tertibinden 7.500,00.-TL’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, 02.01 “Sosyal Güvenlik Kurum
Devlet Primi-Memurlar” tertibine ödenek aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemin 16, 17, 18 ve 19. maddeleri seçim
olduğundan gündemin diğer maddeler görüşüldükten sonra seçim maddelerinin görüleceğini
belirtmesinden sonra gündemin 20. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.
17- Edirne Merkez Şükrüpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ekli imar plan örneğinde işaretli
koordinatları verilen alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
27.03.2013 tarih ve 237 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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Edirne Merkez Şükrüpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ekli imar plan örneğinde işaretli
Nokta No:1, Y=465960.566, X=4614961.305, Nokta No: 2, Y=466000.715, X=4614976.926, Nokta
No:3, Y=466014.833, X=4614922.176, Nokta No:4, Y=465979.587, X=4614906.329 koordinatlı
alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine Meclis Üyesi Arif KUDAY, Ahmet ÖNGÜN, Ömer
GEZGİNERLER, Recep Ali AKIN’ın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar
verilmiştir.
18- İller Bankası tarafından gönderilen (Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay) paranın muhafaza
edileceği ve sadece vergi, resim, harçlar, teminatlar vb. haczedilemeyen gelirlerin yatırılacağı, kamu
hizmeti harcamaları için kullanılmak üzere Halk Bankasındaki Belediyemizin kamuya tahsisli TR56
0001 2009 3350 0007 0000 48 nolu, Vergi, Resim, Harçlar, Teminatlar vb. haczedilemeyen
gelirlerin yatırılacağı TR13 0001 2009 3350 0007 0000 46 nolu hesapların kamuya tahsisli hesaplar
arasına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 27.03.2013 tarih ve 1581 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İller Bankası tarafından gönderilen (Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay) paranın muhafaza
edileceği ve sadece vergi, resim, harçlar, teminatlar vb. haczedilemeyen gelirlerin yatırılacağı, kamu
hizmeti harcamaları için kullanılmak üzere Halk Bankasındaki Belediyemizin kamuya tahsisli TR56
0001 2009 3350 0007 0000 48 nolu, Vergi, Resim, Harçlar, Teminatlar vb. haczedilemeyen
gelirlerin yatırılacağı TR13 0001 2009 3350 0007 0000 46 nolu hesapların kamuya tahsisli hesaplar
arasına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
19- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 27.03.2013
tarih ve 2013/77, 78 sayılı İmar Komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2013
tarih ve 1612 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin imar komisyonunca alınan 27.03.2013 tarih ve 2013/77 sayılı
kararındaki emsal 2.00 ibaresinin çıkarılması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, imar
komisyonunca alınan 27.03.2013 tarih ve 2013/77 sayılı kararındaki emsal 2.00 ibaresinin
çıkarılmasından sonra yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 27.03.2013 tarih ve 2013/77, 78 sayılı İmar Komisyon kararlarının
İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
20- Trafik Komisyonunca alınan 29.03.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Trafik Komisyon kararı Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 29.03.2013 tarih ve 828 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği
ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 29.03.2013 tarih ve
2013/05 sayılı Trafik Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’in bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama
sonucunda; Trafik Komisyonunca alınan 29.03.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Trafik Komisyon
kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.04.2013
tarih ve 1693 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesinin 22.02.2013 tarih ve 501 sayılı ve 25.03.2013 tarih ve 504
sayılı yazılarında bahsedilen mülkiyeti Belediyemize ait olan Ada: 275, Parsel: 39 sayılı taşınmaz
şehir imar planı içinde ilköğretim alanında kalmakta olup, “Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği
Programının Üçüncü Teklif Çağrısı” kapsamında yapılmak istenen spor tesisi projesinin hibe almaya
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hak kazanması durumunda projenin bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Kız Teknik ve Meslek Lisesi
tarafından Belediyemize ait olan Ada: 275, Parsel: 39 sayılı taşınmazın kullanılması konusunun
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2013 tarih ve
1636 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesinin 22.02.2013 tarih ve 501 sayılı ve 25.03.2013 tarih ve
504 sayılı yazılarında bahsedilen mülkiyeti Belediyemize ait olan Ada: 275, Parsel: 39 sayılı
taşınmaz şehir imar planı içinde ilköğretim alanında kalmakta olup, “Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi
İşbirliği Programının Üçüncü Teklif Çağrısı” kapsamında yapılmak istenen spor tesisi projesinin
hibe almaya hak kazanması durumunda projenin bitiminden itibaren 5 yıl süre ile Kız Teknik ve
Meslek Lisesi tarafından Belediyemize ait olan Ada: 275, Parsel: 39 sayılı taşınmazın kullanılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
23- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve 1339 sayılı yazısında mülkiyeti
Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta: 155, Ada: 1043, Parsel: 46 sayılı
arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan İbrahim Acar Spor Tesisleri olarak bilinen spor alanının
tahsisi talep edilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesince söz konusu spor alanının
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edilmesi konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.04.2013 tarih ve 200 sayılı
yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Yıldırım Mahallesi bulunan ve ekli krokide koordinatları belirtilen İbrahim Acar Spor Tesisi içindeki
futbol sahasının ve tesislerin bakım ve onarımını üstlenmeleri şartıyla 10 yıla kadar Spor Genel
Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi bulunan Nokta No:A1,
Y=460364.468, X=4616338.255, Nokta No:A2, Y=460414.540, X=4616395.970, Nokta No:A3,
Y=460488.998, X=4616340.323, Nokta No:A4, Y=460485.536, X=4616328.373, Nokta No:A5,
Y=460465.149, X=4616308.605, Nokta No:A6, Y=460437.153, X=4616282.255 koordinatlı
İbrahim Acar Spor Tesisi içindeki futbol sahasının ve tesislerin bakım ve onarımını üstlenmeleri
şartıyla 10 yıla kadar Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
24- Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı
kararları ile kurulan sokak isimleri komisyonunun almış olduğu 29.03.2013 tarih ve 2013/05, 06
sayılı kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2013 tarih ve 1743 sayılı yazısı ekinde
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu
29.03.2013 tarih ve 2013/05 sayılı kararında Mehmet Şükrüpaşa isminin verilmesinin uygun
olmadığına şeklinde alınan kararı Mehmet Şükrüpaşa isminin verilmesine şeklinde oylamaya
sunacağını belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Kirazlık
Sokak ve Mehmet Şeref Aykut Sokaklarının birleşimi olan imar planı paftasında işaretli bulunan
sokağın isminin Mehmet Şükrüpaşa olarak değiştirilmesine, Mehmet Şükrüpaşa isminin verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu
29.03.2013 tarih ve 2013/06 sayılı kararının tekrar görüşülmek üzere geriye çekilmesi ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu
29.03.2013 tarih ve 2013/06 sayılı kararının tekrar görüşülmek üzere geriye çekilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
25- 5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi
hükümleri uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Trafik Komisyonuna 5 (BEŞ) üyenin
seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2013 tarih ve 106 sayılı yazısı bugünkü meclis
toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
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5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.
maddesi hükümleri uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 (BEŞ) kişiden oluşan Trafik
Komisyonu Üyeliği seçimi açık oyla yapılarak, yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyesi Arif
KUDAY, Ahmet ÖNGÜN, Ömer GEZGİNERLER, Recep Ali AKIN’ın red, diğer mevcut üyelerin
kabul oyları ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere Trafik Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyesi
Hakan İNCİ, Zeki YAŞAGÖR, Erdoğan TAŞIN, Cemil BARBAROS, Serkan OLTANDİKEN
oyçokluğu ile seçilmişlerdir.
26- 5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
21. maddesi hükümleri uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonuna 5 (BEŞ)
üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2013 tarih ve 109 sayılı yazısı bugünkü
meclis toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 (BEŞ)
kişiden oluşan İmar Komisyonu üyeliği seçimi açık oyla yapılarak, yapılan oylama sonucunda;
Meclis Üyesi Arif KUDAY, Ahmet ÖNGÜN, Ömer GEZGİNERLER, Recep Ali AKIN’ın red,
diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonu
Üyeliğine Meclis Üyesi Hakan İNCİ, Murat KAYASÖKEN, Savaş ÜNER, Hasan YÜREK, Hasan
ÜNER oyçokluğu ile seçilmişlerdir.
27- 5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi
hükümleri uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 (BEŞ) üyenin
seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2013 tarih ve 107 sayılı yazısı bugünkü meclis
toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.
maddesi hükümleri uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği
seçimi açık oyla yapılarak, yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyesi Arif KUDAY, Ahmet
ÖNGÜN, Ömer GEZGİNERLER, Recep Ali AKIN’ın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile bir
yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Mustafa Özkan DİNER, Şefik
KONDURAL, Alaeddin ALTINDİŞ, Mahmut KESKİN, Önder ÖZCAN oyçokluğu ile
seçilmişlerdir.
28- 5393 Sayılı Kanunun 33 ncü maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye
Encümen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçimi gizli oyla yapılacağından, Belediye Encümen
Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.03.2013 tarih ve
108 sayılı yazısı bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
5393 Sayılı Kanunun 33 ncü maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye
Encümen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçimi gizli oyla yapılacağından, Belediye Encümen
Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçimi gizli oyla yapılarak, yapılan tasnif sonucunda; kullanılan oy
sayısı 26, boş oy sayısı 8 oy, geçersiz oy sayısı 1 oy, geçerli oy sayısı 17 oy olduğu, buna göre,
İbrahim ADADA 17 oy, B. Nevser TAVGAÇ ERASLAN 16 oy, Mahmut KESKİN 16 oy alarak
seçildikleri tespit edilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından
ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin 03.04.2013 günlü
toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki
meclis toplantısının 08.05.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.
Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

Önder ÖZCAN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2013 dönemine ait 08.05.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Mayıs ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Hakan İNCİ, Mukadder ÖZKAL, Murat
KAYASÖKEN, Gönül UYANIKTIR, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Ömer
GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Alaeddin ALTINDİŞ, Metin MERCAN,
Cemil BARBAROS, Savaş ÜNER, İbrahim ADADA, Ahmet ÖNGÜN, Şefik KONDURAL,
Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA, Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR,
Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Recep Ali AKIN, Murat MURATOĞLU, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER.
MAZERETLİ OLANLAR
M. Özkan DİNER, Erdoğan TAŞIN, B. Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Hasan Kıvanç
ÖZAKINCI.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden M. Özkan
DİNER, Erdoğan TAŞIN, B. Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI’ın
mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar
verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Muhtelif
tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 12 adet konunun
İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.05.2013
tarih ve 2445 sayılı yazısı, İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar
komisyonunca alınan 07.05.2013 tarih ve 2013/115, 116 sayılı İmar komisyon kararları İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.05.2013 tarih ve 2446 sayılı yazısı ekinde, Mülkiyetleri
Belediyemize ait olan Edirne Merkez İskender Pafta: E17d13c2c, Ada: 166, Parsel: 3 sayılı
1050.18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 269
sayılı yazısı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı Koruma, Uygulama ve
Denetim Bürosu emrinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümleri uyarınca
Tam Zamanlı Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapmakta iken 31.12.2012 tarihi itibariyle
sözleşmesi yenilenmeyen Leyla ATLI AKBUZ ile ilgili Edirne İdare Mahkemesinin
06.03.2013 tarih ve Esas No:2013/53 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin
durdurulması”, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü emrinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun
49. Maddesi hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak görev yapmakta
iken 31.12.2012 tarihi itibariyle sözleşmesi yenilenmeyen Süleyman Özgür BAŞAK ile ilgili
Edirne İdare Mahkemesinin 29.04.2013 tarih ve Esas No:2013/92 sayılı kararı ile dava
konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulması” ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
emrinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca Tam Zamanlı
Sözleşmeli Mimar olarak görev yapmakta iken 31.12.2012 tarihi itibariyle sözleşmesi
yenilenmeyen Senem ARI ÇALIŞKAN ile ilgili Edirne İdare Mahkemesinin 12.03.2013 tarih
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ve Esas No: 2013/16 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulması”
kararı verilmiş olup, buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü
fıkrası uyarınca 2013 yılında, Leyla ATLI AKBUZ’un Belediyemizde münhal bulunan 8.
derece Arkeolog kadrosunda, Süleyman Özgür BAŞAK’ın Belediyemizde münhal bulunan 8.
derece Mühendis kadrosunda ve Senem ARI ÇALIŞKAN’ın 8. derece Mimar kadrosunda tam
zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve ödenecek net ücret tutarlarının
Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 195 sayılı yazısı, Belediye Meclisinin 03.10.2012 tarih ve
2012/383 sayılı kararı ile A1 Yetki Belgeli araçların şehir merkezine girmeksizin otogardan
kalkış yapmaları kararı alınmış ve gelişlerinde hastaneye gelen yolcuları Tıp Fakültesine
bırakmalarına izin verecek şekilde düzenleme yapılmış olup, dönüşte Tıp Fakültesi içinden
yolcu almamaları şartıyla yapılan düzenlemeye rağmen çok sayıda ihlal yapıldığı ve Tıp
Fakültesi içinde adeta bir terminal ortamı meydana getirildiği ve çok sayıda cezai işlem
yapıldığı anlaşılmış olup, diğer yandan da Edirne Valiliğinin 15.11.2012 tarih ve 5355 sayılı
yazılarıyla da Belediye Meclisinin 03.10.2012 tarih ve 2012/383 sayılı kararıyla yapılan
yukarıda belirtilen düzenlemenin Karayolu Taşıma mevzuatınca da uygulamasında eksiklikler
olduğu bildirilmiş olup, A 1 Yetki Belgeli araçların Tıp Fakültesi içine girişleri konusunda
yeni bir düzenleme yapmak üzere konunun Trafik Komisyonuna havalesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 08.05.2013 tarih ve 1107 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme
alınması hususunda oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda;
yukarıda belirtilen gündem dışı 5 madde meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantıya ait 03.04.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 40. maddesi hükümleri uyarınca; Belediyemiz 2012 yılı Bütçe Kesin
Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 16.04.2013 tarih ve 1784 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 40. maddesi hükümleri uyarınca; Belediyemiz 2012 yılı Bütçe Kesin
Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Mayıs ayı toplantısı II. Birleşimin
10.05.2013 Cuma günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclis toplantı salonunda yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Edirne Belediye Meclisinin 14.11.2012 tarih ve 2012/418 sayılı 2013 Mali Yılı
Belediyemiz Bütçe Tarife Tekliflerinin; “Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerleri”
bölümünde; A-) Bar, Pavyon, Gazino, Gece Kulübü, Taverna, Diskotek, Kabare, Dansing
Salonlarından Günlük 100,00.-TL, B-) Bilardo ve Masa Futbolu Salonlarından Yıllık 100,00.TL Eğlence Vergisi alınması karara bağlanmış olup, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Eğlence Vergisi kısmında madde 17- “Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye
sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence
vergisine tabidir.” Matrah Bölümü: Madde 20- 3. (Değişik: 3/10/1984-3048/2 md.) “Biletle
Girilmesi Zorunlu Olmayan Bar, Pavyon, Gazino, Gece Kulübü, Taverna, Diskotek, Kabare,
Dansing, Bilardo ve Masa Futbolu Salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre
çalışılan her gün için belediye meclislerince takdir edilecek miktardır.” Nispet ve Miktar
Bölümü: Madde 21- “Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır.” III- (Değişik:
30/12/2004-5281/17 md.) “Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük,
YTL) en az 5, en çok 100” dendiğinden 2013 Mali Yılı Bütçe tarifelerinin Eğlence Vergisi
bölümünde bir hata oluştuğundan konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi ile ilgili
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Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.04.2013 tarih ve 1751 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Belediye Meclisinin 14.11.2012 tarih ve
2012/418 sayılı kararındaki “Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri ile ilgili
konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 14.11.2012 tarih ve 2012/418
sayılı kararındaki “Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerleri ile ilgili konunun Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6- 06.02.2013 tarih ve 2013/39 sayılı kararla Belediye Meclisinde onanan İtfaiye Müdürlüğü
ek ücret tarifesine, kamu yararına faaliyet gösteren resmi kurumlar, dernekler, vakıflar vb.
kuruluşlardan hizmet bedeli alınmayacağı ibaresi eklenmesi ile ilgili İtfaiye Müdürlüğünün
19.04.2013 tarih ve 77 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 06.02.2013 tarih ve 2013/39 sayılı kararındaki İtfaiye
Müdürlüğüne ait ek ücret tarifelerine “kamu yararına faaliyet gösteren resmi kurumlar,
dernekler, vakıflar vb. kuruluşlardan hizmet bedeli alınmayacağı” ibaresi eklenmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Meriç İlçesi Küplü Belediye Başkanlığının 16.04.2013 tarih ve 158 sayılı yazısı ile
Belediyelerinin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle beldelerindeki imar yollarında
kullanılmak üzere 1000 m2 beton parke taşı hibe edilmesi talep edilmekte olup, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 75. maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı
anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahalli İdareler
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli
veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu
amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen
kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır…” hükmü bulunmakta olup,
Küplü Belediye Başkanlığının 16.04.2013 tarih ve 158 sayılı yazısı ile talep ettiği 1000 m2
beton parke taşının verilip verilmeyeceği, verilecekse ne kadar verileceği hususunda 5393
sayılı Kanunun 75. maddesine göre Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Fen İşleri
Müdürlüğünün 19.04.2013 tarih ve 1156 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
5393 sayılı Kanunun 75. maddesi uyarınca; Meriç İlçesi Küplü Belediye Başkanlığına
1000 m2 beton parke taşı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen,
İlimiz Merkez I. Murat Mahallesi 5. Sokak sağ taraf 6 numara dahil başlar ve biter olan yerle
ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 17.04.2013 tarih ve 475 sayılı görüş yazısı ve ekindeki
tutanak Zabıta Müdürlüğünün 22.04.2013 tarih ve 71 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil
edilmek istenen, İlimiz Merkez I. Murat Mahallesi 5. Sokak sağ taraf 6 numara dahil başlar ve
biter olan yerin içkili yerler bölgesine ilave edilmesine, meclis üyesi Mehmet ÇAKAY,
Belgin İBA, Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan
OLTANDİKEN’in red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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9- Kamu İdarelerini Geliştirme Derneğinin (KİGDER) 12-17 Haziran 2013 tarihleri arasında
İtalya’da düzenlemiş olduğu Su Arıtma Tesisleri Şehircilik ve Belediye Hizmetleri İnceleme
ve Tetkik Gezisi konulu seminere katılım için İtfaiye Müdürlüğünden İtfaiye Müdürü Aydın
BASKAK ve İtfaiye Amiri Erdoğan GÖBEL’in seminere katılımı için gerekli izinin verilmesi
ile ilgili İtfaiye Müdürlüğünün 24.04.2013 tarih ve 83 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 7. maddesinin geriye çekilmesi
ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; gündemin 7.
maddesinin geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce ilgili birimlerin görüşü alınarak hazırlanan Emir
ve Yasaklar Başlıklı Yönetmelik Taslağı ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.04.2013 tarih ve
73 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Zabıta
Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği Talepleri ile ilgili 15 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.04.2013 tarih ve 2260 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 15
adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemde bulunan 10. ve 11. maddelerin
yer değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, gündemin 11. maddesinin
görüşülmesine geçilmiştir.
12- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.04.2013 tarih ve 2013/79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 sayılı
İmar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 2263 sayılı
yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.04.2013 tarih ve 2013/79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 sayılı
İmar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir.
13- Edirne Merkez, Kirişhane Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 6084 ve 6085 sayılı taşınmazlara
bitişik ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 2867,38 m 2’lik yolun imar adası içinde
kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlanması,
Mülkiyeti Trakya Boru Sanayi Tic. Ltd.Şti’ne ait Edirne Merkez Kirişhane Mahallesi,
Pafta: 4, Parsel: 6025 ve 4817 sayılı taşınmazların “Tarla” olan cinslerinin “Arsa” olarak cins
değişikliği yapılması, ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 2867,38 m2 lik yoldan ihdas
edilerek oluşan parsel ile Pafta: 4, Parsel: 6084 ve Pafta: 4 Parsel: 6085 sayılı taşınmazların
ekli folyesinde (B) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid edilmesi, Pafta: 4 Parsel: 4817 ve
6025 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (C) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid edilmesi,
ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen parsel ile ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen parselin
trampa edilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisinde
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görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 2261 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez, Kirişhane Mahallesi, Pafta: 4, Parsel: 6084 ve 6085 sayılı taşınmazlara
bitişik ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 2867,38 m 2’lik yolun imar adası içinde
kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlanmasına,
mülkiyeti Trakya Boru Sanayi Tic. Ltd. Şti.’ne ait Edirne Merkez Kirişhane Mahallesi,
Pafta: 4, Parsel: 6025 ve 4817 sayılı taşınmazların “Tarla” olan cinslerinin “Arsa” olarak cins
değişikliği yapılmasına, ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 2867,38 m2 lik yoldan ihdas
edilerek oluşan parsel ile Pafta: 4, Parsel: 6084 ve Pafta: 4 Parsel: 6085 sayılı taşınmazların
ekli folyesinde (B) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid edilmesine, Pafta: 4 Parsel: 4817 ve
6025 sayılı taşınmazların ekli folyesinde (C) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid edilmesine,
ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen parsel ile ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen parselin
trampa edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Edirne İçmesuyu Kayalıköy Barajı projesi (Edirne İline Kayalıköy Barajından İçme
kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının
hazırlanması, projelerinin yapılması ve buna bağlı olarak Edirne İli İçme kullanma ve endüstri
içeriğinde gerekmesi halinde baraj, hamsu ve arıtılmış ana su isale hatları, arıtma tesisi,
pompa istasyonları, terfi hatları, ana depolar ve benzeri işlere ait inşaatların yapılması) işinde
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan protokolün Belediye
Meclisinde görüşülerek karara bağlanması hususu ile ilgili Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 408 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 12. maddesinin geriye çekilmesi
ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; gündemin 12.
maddesinin geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
15- Edirne Merkez ekli imar plan örneğinde işaretli park alanının 10 yıl süre ile kiraya
verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 343 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez ekli imar plan örneğinde işaretli Nokta No:1, Y=464480.325,
X=4615270.179, Nokta No:2, Y=464480.325, X=4615288.793, Nokta No:3, Y=464430.747,
X=4615289.148, Nokta No:4, Y=464415.795, X=4615288.996, Nokta No:5, Y=464414.653,
X=4615273.695, Nokta No:6, Y=464480.325, X=4615270.179 koordinatlı park alanının 10
yıl süre ile kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Edirne Genç İşadamları Derneğinin 25.04.2013 tarihli dilekçesinde Bulgaristan-Türkiye
IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı 3. Teklif Çağrısı kapsamında Edirne Genç İşadamları
Derneği tarafından Bulgaristan Sozopol Vakfı işbirliği ile “Edirne’den Sozopol’a Kültür
Anahtarı-Yeşil Elma” isimli yatırım projesi olup, proje kapsamında “Yeşil Elma TürkiyeBulgaristan Down Sendromlu Çocuklar Kültür Merkezi” kurulacağı, Program kuralları gereği
yapılacak tüm yatırım faaliyetlerinin kamu kurumu ya da belediyeye ait olması gerektiği
belirtilmiş olup, belediyemizden proje için yer tahsis edilmesi talep edilmiş olup, bahse konu
proje için belediyemize ait olan Edirne Merkez 1776 ada 1 parselde belediyemiz tarafından
kurulacak olan Engelli Yaşam Merkezi binasında ücretsiz olarak yer tahsisi edilmesi
konusunun, tahsis edilen yerin proje bittikten sonra proje amacına uygun olarak 5 yıl için
ücretsiz olarak Edirne Genç İşadamları Derneği tarafından kullanılması ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2013 tarih ve 2264 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
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Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, gündemin 14. maddesinin oylamasına
geçmezden önce Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin bu maddenin görüşülmesinde oy
kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Hakan İNCİ bu maddenin
görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; Edirne Genç İşadamları
Derneğinin 25.04.2013 tarihli dilekçesinde Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği
Programı 3. Teklif Çağrısı kapsamında Edirne Genç İşadamları Derneği tarafından
Bulgaristan Sozopol Vakfı işbirliği ile “Edirne’den Sozopol’a Kültür Anahtarı-Yeşil Elma”
isimli yatırım projesi olup, proje kapsamında “Yeşil Elma Türkiye-Bulgaristan Down
Sendromlu Çocuklar Kültür Merkezi” kurulacağı, Program kuralları gereği yapılacak tüm
yatırım faaliyetlerinin kamu kurumu ya da belediyeye ait olması gerektiğinden,
Belediyemizden proje için yer tahsis edilmesi talep edilmiş olup, bahse konu proje için
Belediyemize ait olan Edirne Merkez 1776 ada 1 parselde belediyemiz tarafından kurulacak
olan Engelli Yaşam Merkezi binasında ücretsiz olarak yer tahsis edilmesine, tahsis edilen
yerin proje bittikten sonra proje amacına uygun olarak 5 yıl için ücretsiz olarak Edirne Genç
İşadamları Derneği tarafından kullanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
17- Belgrad Taekwondo Federasyonunun 16.03.2012 tarihli davetine istinaden 19 Mayıs 2013
tarihinde gerçekleşecek olan 14. Uluslararası Belgrad Trophy Taekwondo Şampiyonasına
Belediyemiz Taekwondo Takımı davet edilmiş olup, 17-18-19-20-21-22 Mayıs 2013
tarihlerinde ekli listede bulunan görevli, şoför, antrenör ve sporcuların görevlendirilmelerine,
ayrıca Ulaşım Hizmetlerine bağlı 22 ED 248 plakalı araç ile Şoför Salih MEŞHUR, Şoför
Sami ÜPÇINAK ve Kafile Sorumlusu Altan GÜZELLİ’nin görevlendirilmesini ve Şoför
Sami ÜPÇINAK’ın yolluk harcırahının Belediyemizce karşılanması ile ilgili Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 1765 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 19 Mayıs
2013 tarihinde gerçekleşecek olan 14. Uluslararası Belgrad Trophy Taekwondo
Şampiyonasına Meclis Üyesi Murat MURATOĞLU, Cemil BARBAROS’un
görevlendirilmelerine, Kafile Sorumlusu olarak Altan GÜZELLİ, Şoför Salih MEŞHUR,
Şoför Sami ÜPÇINAK ile Meclis Üyesi Murat MURATOĞLU, Cemil BARBAROS’un
yolluk ve harcırahının Belediyemizce karşılanması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek
yapılan oylama sonucunda; Belgrad Taekwondo Federasyonunun 16.03.2012 tarihli davetine
istinaden Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 19 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşecek olan 14.
Uluslararası Belgrad Trophy Taekwondo Şampiyonasına Belediyemiz Taekwondo Takımı
davet edilmiş olup, 17-18-19-20-21-22 Mayıs 2013 tarihleri arasında bu davete Meclis Üyesi
Murat MURATOĞLU, Cemil BARBAROS, Kafile Sorumlusu olarak Altan GÜZELLİ,
Antrenör Metin EŞME, Antrenör Yardımcısı Raif YILMAZ, Tercüman Özlem UÇAR,
sporcular İsmail Can MERİÇ, Maruf GÖLGE, Kevser AKINCI, Orkun YILMAZ, Gülçin
OBUZ, Derya EŞME, Emir YUMURTACI, Ümit KAYNAK, Berkay Can YERDURMAZ,
Yusuf ERTEM, Gizem DEMİRKOL, Çağrı ÇIBUK, Volkan DURAN, Özlem YILMAZ’ın
görevlendirilmelerine, ayrıca 22 ED 248 plakalı araç ile Şoför Salih MEŞHUR, Şoför Sami
ÜPÇINAK’ın görevlendirilmelerine, Kafile Sorumlusu Altan GÜZELLİ, Şoför Salih
MEŞHUR, Şoför Sami ÜPÇINAK ile Meclis Üyesi Murat MURATOĞLU, Cemil
BARBAROS’un yolluk ve harcırahının Belediyemizce karşılanmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
18- Belediyemiz tarafından her sene düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali
Sayısallaştırma Projesi kapsamında ekte bulunan Elektronik Yayın Sözleşmesinin kabulü ile
ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.04.2013 tarih ve 1864 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Elektronik Yayın Sözleşmesini imzalamak
üzere Belediye Başkanına veya Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz tarafından her sene
düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Sayısallaştırma Projesi kapsamındaki
Elektronik Yayın Sözleşmesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen
kabul ve tasdikine, Elektronik Yayın Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına veya
Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
19- Honorarkonsulat Der Türkei’nin 02.04.2013 tarih ve 05971 sayılı daveti ile Almanya’nın
Bremen Eyaletinde 20 Mayıs 2013 tarihinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı töreni yapılacak olup, Almanya’da bulunan gençlere kültürel değerlerimizin
zenginliğini gösterebilmek, geleneksel Ata Sporumuz ve Halk Oyunlarımızı tanıtabilmek
amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan Güreş Takımımız ve Halk Oyunları Grubumuz
davet edilmiş olup, ekte bulunan listede ismi geçen görevli personeller, güreşçiler, dansçılar
ve müzisyenlerin 16.05.2013 ve 21.05.2013 tarihleri arasında görevlendirilmelerini ayrıca
Havsa Belediyesinin emrinde bulunan 22 KH 380 plakalı aracın Şoförü Tuncay DİNER ile
birlikte tarafımıza tahsis edilmesi ve yakıtın Belediyemizce karşılanması ayrıca Belediye
Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Meclis Üyesi Şefik KONDURAL, Kafile
Sorumlusu Memur Nurcan EFEOĞLU, Memur Talat ÇELİK, Şoför Tuncay DİNER, Şoför
Sinan ÖZKÖSE ve Şoför Sabahattin NAZLAR’ın yolluk harcırahlarının Belediyemizce
karşılanması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.04.2013 tarih ve 1865 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Honorarkonsulat Der Türkei’nin 02.04.2013 tarih ve 05971 sayılı davetine istinaden
Almanya’nın Bremen Eyaletinde 20 Mayıs 2013 tarihinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı töreni yapılacağından, Almanya’da bulunan gençlere kültürel değerlerimizin
zenginliğini gösterebilmek, geleneksel Ata Sporumuz ve Halk Oyunlarımızı tanıtabilmek
amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan Güreş Takımımız ve Halk Oyunları Grubumuz
davet edilmiş olup, 16.05.2013 ve 21.05.2013 tarihleri arasındaki bu davete Belediye Başkan
Yardımcısı Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Meclis Üyesi Şefik KONDURAL, Kafile Sorumlusu
Memur Nurcan EFEOĞLU, Memur (Güreş Antrenörü) Talat ÇELİK, Şoför Sinan ÖZKÖSE,
Şoför Sabahattin NAZLAR, Güreşçiler Serkan ÜĞDÜLER, Alpaslan GEZER, Gökhan
VURCANLI, Okan İRİŞ, Müzisyenler Fahrettin ZURNACI, Cevat YOLDAUÇMAZ,
Eğitmen M. Gürkan GÜZELHARCAN, Dans Eğitmeni Derya UZ, Yardımcı EğitmenOyuncu Semih ENGİN, Oyuncular Ayberk DÖNMEZ, Serdem NEOLDUM, Güray
GÜNGÖR, Tunahan BELO, Tugay KAVAK, Muzaffer KOCA, Furkan Ali İNCE, Göktuğ
FIÇIYAPAN, Mustafa CAMELMAS, Asya ÇELİK, Buket ŞEN, Tuncay ŞAHİN, Beyza Nur
ATAK, Selinay ATEŞ, Çisem ENGİN, Korcan TUNA, Gökçe FIÇIYAPAN, Aleyna
ÖZDEN, Tuğçe AK, Elif Burcu PEKTAŞ, Abuzer Gaffar NAZLI, Neslihan AKAR, Galip
DERE, İsmail SEZGİN, Elif GÜZELHARCAN, Alper DÖRTLER, Sibel KILIÇ, Serenay
BÖREKTAR, Ecem ÇİLDAM, Gülçin MUHÇU, İpek ŞEN, Recep BAŞKAN, Merve
BEKTAŞ, İpek ELMA, Caner SÜRÜCÜİMİŞ, Anıl ÖZTÜRK, Gökçehan KÜRKAN,
Fotoğrafçı Timur YALÇINTUĞ’un görevlendirilmelerine, ayrıca Havsa Belediyesine ait 22
KH 380 plakalı aracın Belediyemize tahsis edilmesine ve 22 KH 380 plakalı araç ve Şoförü
Tuncay DİNER’in görevlendirilmesine, aracın yakıtının Belediyemizce karşılanmasına,
Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Meclis Üyesi Şefik KONDURAL,
Kafile Sorumlusu Memur Nurcan EFEOĞLU, Memur Talat ÇELİK, Şoför Tuncay DİNER,
Şoför Sinan ÖZKÖSE ve Şoför Sabahattin NAZLAR’ın yolluk ve harcırahlarının
Belediyemizce karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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20- Gümülcine Türk Gençler Birliğinin 25.04.2013 tarih ve 7211 sayılı davetine istinaden
Yunanistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğu pekiştirmek adına
Yunanistan/Gümülcine’de düzenlenecek etkinlikler için 11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde
Belediyemiz Türk Sanat Müziği Korosu davet edilmiş olup, ekli listede ismi geçen
personellerin anılan tarihlerde görevlendirilmelerini ayrıca Havsa Belediyesinin emrinde
bulunan 22 KH 380 plakalı aracın şoförü Tuncay DİNER ile birlikte tarafımıza tahsis
edilmesi, aracın yakıtının belediyemizce karşılanması, Kafile Sorumlusu Memur Hasan AVCI
ve Şoför Tuncay DİNER’in yolluk, harcırahlarının Belediyemizce karşılanması ile ilgili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 1866 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Gümülcine Türk Gençler Birliğinin 25.04.2013 tarih ve 7211 sayılı davetine istinaden
Yunanistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğu pekiştirmek adına
Yunanistan/Gümülcine’de düzenlenecek etkinliklere Belediyemiz Türk Sanat Müziği Korosu
davet edilmiş olup, 11-12 Mayıs 2013 tarihleri arasındaki davete Kafile Sorumlusu olarak
Hasan AVCI, Koro Şefi Özgen KISKAÇ, Koro Şef Yardımcısı Ebru BALKAN, Koro
Elemanları Ahmet ŞİNİK, Ayşe GÖVEZ, Emel KAYABAŞI, Ertan KARAGÖZLÜ, Hasibe
TANRISEVEN, Hatice ŞİNİK, Hatice TANRISEVEN, Mehmet SOFU, Ayşe Meral
KARABIYIK, Mesut BOZTOPRAK, Mutlu SERT, Mümine GÜDEN, Nermin GÖKAY,
Neziha KISAÇ, Nursel ARSEVEN, Ramazan SEZEN, Rukiye KATI, Sadet AYKILIÇ, Sibel
UĞUREL, Taciser KARABACAK, Turgay KIZILCIKLAR, Yaşar ZİYA, Zeynettin
ÖZALKAN, Koro Sekreteri Kenan YILDIZ, Müzisyenler Ali KARALİ, Serdar KARACİYİ,
Çınar KABA, Sertaç ÖRS, Ramazan GÜMÜŞ, Kameraman Ömür TEKBAŞ’ın
görevlendirilmelerine, ayrıca Havsa Belediyesine ait 22 KH 380 plakalı aracın Belediyemize
tahsis edilmesine ve 22 KH 380 plakalı araç ve Şoförü Tuncay DİNER’in
görevlendirilmesine, aracın yakıtının Belediyemizce karşılanmasına, Kafile Sorumlusu
Memur Hasan AVCI ve Şoför Tuncay DİNER’in yolluk, harcırahlarının Belediyemizce
karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
21- 1995 yılında hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas
Komisyonu Kentiçi Ulaşım Alt Komisyonu Raporuna göre; “Binek otomobillerinin kent
içinde kullanımıyla ortaya çıkan olumsuz sonuçlar dikkate alınarak otomobilin kentsel alanda
ve özellikle kent merkezlerinde kullanımını zorlaştıracak, caydıracak ve gerekirse
sınırlayacak önlemler kademeli olarak kullanılmalıdır. (S.21) Bunun için uygulamanın
birtakım politikalarla (merkezi alanlardaki otoparkların ve yol kenarı parkların şartlarının
zorlaştırılması gibi) desteklenmesi gerekmektedir. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu Kentiçi Ulaşım Alt Komisyonu Raporunda da;
“Yol kenarında otopark yapılabilecek yerlerin belirlenmesi ve bu alanlarda uzun süre park
yapmayı caydıracak düzeyde uygun bir ücretlendirme sisteminin oluşturulması parkmetre gibi
sistemlerin kullanılabileceği göz önüne alınarak sağlanmalı, bunun dışında kalan yerlerde
kesin park yasağı uygulanmalıdır.” denilmekte olup, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Halim CEYLAN ve Öğretim Görevlisi
Görkem GÜLHAN’ın (Ocak 2010) bilimsel tespitlerinde de ifade ettikleri gibi; “Kent
içindeki hatalı veya yanlış parklanmalar trafik hacmini ve yol kapasitesini olumsuz yönde
etkileyerek trafik akışını yavaşlatacak ve/veya durma noktasına getirerek ulaşım sorunlarını
arttıracaktır. Geleneksel olarak otopark çözümleri her taşıt kullanıcısına veya sahibine
mümkün olduğunca bedava ve her yerde park hakkı olarak süre gelmiştir. Ayrıca bu çözümde
yetersiz kalınan bölgelere ek park alanları yaratarak sorun çözülmeye çalışılmıştır. Ancak,
günümüzde modern parklanma felsefesi bu anlayışı geride bırakmış ve yeni parklanma
stratejilerinin oluşmasına yönelik çabaları arttırmıştır.” Bu durumda bazı otopark yönetim
stratejileri aşağıdaki temel kriterlere göre belirlenebilir; “Park ve ulaşımın yoğun olduğu
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bölgelerde etkileşim daha fazla olup, bu yerlerde park ücretlendirmesi gibi stratejiler çok
etkili olabilir” denilmekte olup, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa
ILICALI (Aralık 2011); doğru yürütülen otopark politikaları, kentiçi trafik yönetimi açısından
çok önemlidir. Bu nedenle kent merkezlerinde: mevcut yol kenarı otoparkların kullanım
sürelerine kısıtlama getirilerek otopark mekanlarının kullanımı verimli düzeye getirilmeli”
tespiti yapmakta olup, bu teorik yaklaşımların ışığında Belediye Meclisinin muhtelif tarihli
kararlarıyla şehrimiz Merkezinin çeşitli caddelerinde yol kenarına park eden araçlardan işgal
harcı alınması uygulamasında cadde üzerinde uzun süreli motorlu kara taşıtı işgalinin
azaldığı, bunun sonucunda şehrimize gelen turistlerin ve şehir merkezine alışveriş ve gezinti
amaçlı gelen vatandaşların park yeri bulmalarının kolaylaştığı, trafik düzenin sağlandığı
görülmekte olup, ancak, Dünya Kültür Miras Listesine alınan Selimiye Camii ve Külliyesi
(Kıyık Caddesi çevresi resmi kurum- dini tesis ve ticaret alanları olarak tanımlanan alanların)
çevresinde araçların Kıyık Caddesi ile Kadirpaşa Mektep Sokak, Taşodalar Sokak, Su
Terazisi Sokak, Hatip Sokakta ve Sarıcapaşa Caddesinde gelişi güzel-düzensiz olarak gün
boyu park ettikleri, bu düzensizlik nedeniyle de trafiğin olumsuz etkilendiği; Selimiye
Camiini ziyarete gelenlerin rahat gezemedikleri gibi araç park yeri de bulamadıkları
bilinmekte olup, Edirne İdare Mahkemesinde görülen 2009/504 Esas Nolu Dosya
Kapsamında verilen Bilirkişi Raporunda Kıyık Caddesi için; “Bu caddeler ana arter
niteliğinde olduğundan çevrede benzer özelliklerde alternatif yollar bulunmamaktadır. Ayrıca
yol kenarına park etmek için yapılan her manevra, yolun kapasitesini düşürmektedir. Bu
nedenlerden dolayı bu caddelerde yol kenarı parklanmasına gidilmesi uygun değildir.”
denilmiş olup, bu dava sonucunda Kıyık Caddesi üzerinde A ve A Parkline Otopark Yönetimi
ve Sistemleri Tic. A.Ş. tarafından işletilmesini düzenleyen Belediye Encümen kararı iptal
edilmiş olup, bu yargı kararı gereği Kıyık Caddesi üzerinde araç park yasağı uygulanması
talebimiz de İl Trafik Komisyonunda uygun görülmemiş olup, Edirne kent merkezinde trafik
düzenini sağlamak, trafik sıkışıklığını önlemek, araç park yerlerini düzen altına almak ve
kenti ziyarete gelenler için araç park kapasitesini arttırmak gibi görevlerin yerine getirilmesi;
5393 sayılı Belediye Kanununun Madde l5.p) fıkrası ile; “karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün
işleri yürütmek.” Belediyenin görevi olarak belirlenmiş olup, Selimiye Camii çevresinde
mevcut trafik problemleri ve yasal görevlerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; Kıyık
Caddesi (Orduevi yanından-Su Terazisi Sokak ile birleştiği yere kadar) ile Sarıcapaşa
Caddesinde motorlu araç park yerlerinin şeritler halinde işaretlenmesi, kavşak bölgelerinde
parklanmaya izin vermeyecek düzenlemelerin yapılması, belediye personelinin bizzat görev
yapacağı modern parkmetre uygulaması ile trafik sorunlarının giderilebileceği tespit edilmiş
olup, Belediyemiz tarafından 2010 yılında Palye A.Ş.’ ye yaptırılmış olan Ulaşım Planında da
önerilen Kıyık Caddesi ile Sarıcapaşa Caddesi yol kenarlarında parkmetre uygulaması
suretiyle park eden motorlu kara taşıtlarından işgal harcı alınması konusunda ilgili
birimlerden de görüşler alınmış olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; “Kıyık
Caddesi ve Sarıcapaşa Caddesinin konumu ve kullanımı itibarı ile fiziki müdahale olmadan
yalnızca yol kenarı parklanma yapılabileceği ve Belediyemize gelir sağlamak adına ücret
alınabileceği düşünülmekle birlikte, Kıyık Caddesi ile ilgili olarak 2009/504 Esas No’lu dosya
kapsamında, Edirne İdare Mahkemesince alınan karardan dolayı oluşacak yasal çerçeve ve bu
kararın bağlayıcılığı Müdürlüğünüz sorumluluğunda olduğu doğrultusundaki” görüşü ve
belediyemiz Avukatı Şaban BAYIR’ın; “Söz konusu mahkeme kararını dolanma,
etkisizleştirme ve bertaraf etme amacı gütmeden, yine uygulamada da bu kararı bertaraf
etmeyi engelleyici gerekli fiili tedbirleri almak kaydı ile yukarıda belirtilen mahkeme kararına
uygun ve bu doğrultuda yeniden düzenleme yapılarak; örneğin: bozulan veya kaza yapan
taşıtlara belirli mesafelerde, ayrı ve her zaman boş kalabilecek şekilde park yeri ayrılması
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(kumandalı mekanizmalarla normalde araçlara kapalı, acil durumlarda hemen açılabilecek
düzenekler yerleştirilerek boş park alanı hazırda bulundurulması vb), yol kenarına park etmek
için yapılacak geri manevrayı bertaraf etmek amacıyla daha uzun park mesafeleri bırakılarak
aracın geri manevra yapmadan ve bu şekilde trafiği duraklatmadan yanaşmasının sağlanması,
yine otopark şeritlerinin yatay işaretleme yapılarak vb. uygulamalarla yeniden düzenleme
yapılabileceği hukuki kanaatinde” olduğuna dair görüşleri bulunmaktadır. Belediyemiz
tarafından 2010 yılında Palye A.Ş.’ye yaptırılmış olan Ulaşım Planında da önerilen Kıyık
Caddesinin (Orduevi yanından - Su Terazisi Sokak ile birleştiği yere kadar her iki şeritte de
yolun sağ tarafında) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen parkmetre uygulaması
kapsamına alınarak park eden motorlu kara taşıtlarından işgal harcı alınması konusunun
Belediye Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
26.04.2013 tarih ve 1045 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 19. maddesinin geriye çekilerek,
Trafik Komisyonunda görüşülmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama
sonucunda; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.04.2013 tarih ve 1045 sayılı yazısının geriye
çekilmesine ve Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Trafik Komisyonunca alınan 25.04.2013 tarih ve 2013/06, 07 sayılı Trafik Komisyon
Kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 1046 sayılı yazısı ekinde
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Trafik Komisyonunca alınan 25.04.2013 tarih ve 2013/06, 07 sayılı Trafik Komisyon
Kararlarının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
23- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 87, Ada:
839, Parsel: 9 sayılı 88.91 m2 yüzölçümlü, Pafta: 87, Ada: 839, Parsel: 10 sayılı 37.01 m2
yüzölçümlü, Pafta: 87, Ada: 839, Parsel: 11 sayılı 20.56 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmazlar ile Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta: 137, Ada: 742, Parsel: 11 sayılı
412.70 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ve yine mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne
Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta: 147, Ada: 989, Parsel: 29 sayılı 135.00 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden satışı
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
30.04.2013 tarih ve 254 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta: 87, Ada:
839, Parsel: 9 sayılı 88.91 m2 yüzölçümlü, Pafta: 87, Ada: 839, Parsel: 10 sayılı 37.01 m2
yüzölçümlü, Pafta: 87, Ada: 839, Parsel: 11 sayılı 20.56 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmazlar ile Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta: 137, Ada: 742, Parsel: 11 sayılı
412.70 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ve yine mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne
Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta: 147, Ada: 989, Parsel: 29 sayılı 135.00 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden satışına
oybirliği ile karar verilmiştir.
24- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
07.05.2013 tarih ve 2445 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 12
adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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25- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
07.05.2013 tarih ve 2013/115, 116 sayılı İmar komisyon kararları İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 07.05.2013 tarih ve 2446 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin imar komisyonunca alınan 07.05.2013 tarih
ve 2013/115 sayılı İmar Komisyon kararını “buradaki imar yolunun parktan önceki alandan
geçirilmesi şartıyla” oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra 07.05.2013 tarih ve 2013/115
sayılı İmar Komisyon kararına “buradaki imar yolunun parktan önceki alandan geçirilmesi
şartıyla” ibaresinin eklenmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna
havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 07.05.2013 tarih ve
2013/115, 116 sayılı İmar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
26- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez İskender Pafta: E17d13c2c, Ada: 166,
Parsel: 3 sayılı 1050.18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
06.05.2013 tarih ve 269 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez İskender Pafta: E17d13c2c, Ada:
166, Parsel: 3 sayılı 1050.18 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
27- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim
Bürosu emrinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümleri uyarınca Tam
Zamanlı Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapmakta iken 31.12.2012 tarihi itibariyle
sözleşmesi yenilenmeyen Leyla ATLI AKBUZ ile ilgili Edirne İdare Mahkemesinin
06.03.2013 tarih ve Esas No:2013/53 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin
durdurulması”, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü emrinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun
49. Maddesi hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak görev yapmakta
iken 31.12.2012 tarihi itibariyle sözleşmesi yenilenmeyen Süleyman Özgür BAŞAK ile ilgili
Edirne İdare Mahkemesinin 29.04.2013 tarih ve Esas No:2013/92 sayılı kararı ile dava
konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulması” ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
emrinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca Tam Zamanlı
Sözleşmeli Mimar olarak görev yapmakta iken 31.12.2012 tarihi itibariyle sözleşmesi
yenilenmeyen Senem ARI ÇALIŞKAN ile ilgili Edirne İdare Mahkemesinin 12.03.2013 tarih
ve Esas No: 2013/16 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulması”
kararı verilmiş olup, buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü
fıkrası uyarınca 2013 yılında, Leyla ATLI AKBUZ’un Belediyemizde münhal bulunan 8.
derece Arkeolog kadrosunda, Süleyman Özgür BAŞAK’ın Belediyemizde münhal bulunan 8.
derece Mühendis kadrosunda ve Senem ARI ÇALIŞKAN’ın 8. derece Mimar kadrosunda tam
zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve ödenecek net ücret tutarlarının
Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 06.05.2013 tarih ve 195 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Arkeolog için net ücret aylık 1.500,00.-TL,
Mühendis için net ücret aylık 1.700,00.-TL, Mimar için net ücret aylık 1.700,00 .-TL
ödenmesi önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 2013 yılında, Leyla ATLI
AKBUZ’un Belediyemizde münhal bulunan 8. derece Arkeolog kadrosunda, Süleyman Özgür
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BAŞAK’ın Belediyemizde münhal bulunan 8. derece Mühendis kadrosunda ve Senem ARI
ÇALIŞKAN’ın 8. derece Mimar kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak
çalıştırılmasına ve Arkeolog için net ücret aylık 1.500,00.-TL, Mühendis için net ücret aylık
1.700,00.-TL, Mimar için net ücret aylık 1.700,00 .-TL ödenmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
28- Belediye Meclisinin 03.10.2012 tarih ve 2012/383 sayılı kararı ile A1 Yetki Belgeli
araçların şehir merkezine girmeksizin otogardan kalkış yapmaları kararı alınmış ve
gelişlerinde hastaneye gelen yolcuları Tıp Fakültesine bırakmalarına izin verecek şekilde
düzenleme yapılmış olup, dönüşte Tıp Fakültesi içinden yolcu almamaları şartıyla yapılan
düzenlemeye rağmen çok sayıda ihlal yapıldığı ve Tıp Fakültesi içinde adeta bir terminal
ortamı meydana getirildiği ve çok sayıda cezai işlem yapıldığı anlaşılmış olup, diğer yandan
da Edirne Valiliğinin 15.11.2012 tarih ve 5355 sayılı yazılarıyla da Belediye Meclisinin
03.10.2012 tarih ve 2012/383 sayılı kararıyla yapılan yukarıda belirtilen düzenlemenin
Karayolu Taşıma mevzuatınca da uygulamasında eksiklikler olduğu bildirilmiş olup, A 1
Yetki Belgeli araçların Tıp Fakültesi içine girişleri konusunda yeni bir düzenleme yapmak
üzere konunun Trafik Komisyonuna havalesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
08.05.2013 tarih ve 1107 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
A 1 Yetki Belgeli araçların Tıp Fakültesi içine girişleri konusunda yeni bir düzenleme
yapmak üzere konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde
konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
29- Üyeden Söz alan Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in Türkiye’de Beko
Basketbol Liginde oynayan Olin Edirne Basketbol Kulübü ile ilgili mecliste toplu bir karar
alınmasını, alınan bu kararla mecliste Belediye Başkanına yetki verilmesini, Belediye
Başkanının da Edirne belediyesi adına, bizler adına, Edirne halkı adına bu süreci izlemesini,
gerekirse müdahale etmesini, Olin Edirne Basketbol Kulübünün Edirne’den gitmemesi için
gerekirse maddi destek, gerekirse manevi destek, her şeyi yapılmasını ve bu yetkinin Belediye
Başkanına verilmesi ile ilgili sözlü önerisi üzerine Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin
Olin Basketbol Takımı ile ilgili Edirne Belediyesi adına görüşme yapmak üzere Belediye
Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ye Edirne Olin Basketbol takımının Edirne’de kalması için yetki
verilmesini oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; Olin
Basketbol Takımı ile ilgili Edirne Belediyesi adına görüşme yapmak üzere Belediye Başkanı
Hamdi SEDEFÇİ’ye Edirne Olin Basketbol takımının Edirne’de kalması için yetki
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
08.05.2013 günlü I. Birleşimine ait toplantısına son verilmesini, II. Birleşimin 10.05.2013
Cuma günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacağını Belediye
Meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

Önder ÖZCAN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2013 dönemine ait 10.05.2013 Cuma günü saat 14.00’te Belediye Meclis
Salonunda yapmış olduğu Mayıs ayı II. Birleşimi toplantısında müzakere edilerek karara
bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN, Gönül UYANIKTIR, Mahmut
KESKİN, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Alaeddin ALTINDİŞ,
Cemil BARBAROS, Savaş ÜNER, İbrahim ADADA, Ahmet ÖNGÜN, Murat
MURATOĞLU, Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY,
Mehmet SIRAGEZEN, Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Hakan İNCİ, Zeki YAŞAGÖR, Metin MERCAN, Recep Ali AKIN, Erdoğan
TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Belgin İBA, Önder
ÖZCAN, Feridun ACAR.
MAZERETLİ OLANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Mustafa Özkan DİNER.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Namık
Kemal DÖLENEKEN, Mustafa Özkan DİNER’in mazeretleri uygun görülerek, bugünkü
toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- 2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Yönetim Dönemi Hesabı, Taşınır Kesin Hesabı ve
İcmalinin, Plan ve Bütçe komisyonunca incelenmesinin yapıldığı ve bu konuda hazırlamış
olduğu 09.05.2013 tarihli rapor meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Yönetim Dönemi Hesabı, Taşınır Kesin Hesabı ve
İcmalinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile uygun görülerek, aynen kabul ve
tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından Belediye Meclisinin 10.05.2013 günlü II. Birleşimine ait toplantısına son
verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki meclis
toplantısının 05.06.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını Belediye Meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2013 dönemine ait 05.06.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Haziran ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Hakan İNCİ, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Arif KUDAY, Hasan YÜREK,
Cemil BARBAROS, Savaş ÜNER, Recep Ali AKIN, İbrahim ADADA, Erdoğan TAŞIN,
B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Şefik
KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN,
Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Gönül UYANIKTIR,
MURATOĞLU, Belgin İBA.

Ömer

GEZGİNERLER,

Alaeddin

ALTINDİŞ,

Murat

MAZERETLİ OLANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Murat
Özkan DİNER, Metin MERCAN.

KAYASÖKEN,

Mustafa

1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Namık
Kemal DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN, Mustafa Özkan DİNER,
Metin MERCAN’ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ,
Avusturya’nın Salzburg Kentinde 13-14-15-16 Haziran 2013 tarihlerinde Hawle firmasının
düzenlediği içme suyu şebekesi montaj ve demontaj ürünleri inceleme ve tanıtım gezisine Su
ve Kanalizasyon Müdür Vekili Sadi KİREZCİ, Su ve Kanalizasyon Sorumlusu Ayhan
ÖZER’in katılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve 495 sayılı
yazısı, 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil
edilmek istenen, İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi sağ taraf 2 numara dahil
başlar 12 numara dahil biter ve sol taraf 1 numara dahil başlar 17 numara dahil biter olan
yerin ve Karaağaç Mahallesi Halasiye Caddesi sağ taraf 40 numara dahil başlar 52 numara
dahil biter ve sol taraf 49 dahil başlar 55 dahil biter olan yerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün
28.05.2013 tarih ve 3198-4 sayılı görüş yazısı ve ekindeki tutanak Zabıta Müdürlüğünün
30.05.2013 tarih ve 385 sayılı yazısı ekinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen
konularla ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.05.2013 tarihli toplantı
tutanağı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 29.05.2013 tarih ve 1947 sayılı yazısı ekinde,
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 14 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.05.2013 tarih ve 2880 sayılı yazısı, Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 2013/157
sayılı kararında 2013 Yılı Bütçe Tarife Cetvelinde bulunan bütçe tertipleri sehven
yazıldığından bahse konu meclis kararının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 Yılı Bütçe
Tarife Cetvelinde bulunan 01.01.01.01 kodlu kaleminden 32.500,00.-TL’nin İşletme ve
İştirakler Müdürlüğünün 01.01.01.01 bütçe kalemine 15.000,00.-TL, 01.01.04.01 bütçe
kalemine 9.500,00.-TL, 01.01.05.01 bütçe kalemine 5.000,00.-TL, 01.01.02.01 bütçe
kalemine 3.000,00.-TL olmak üzere toplam 32.500,00.-TL aynı şekilde Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 02.01.06.01 kodlu kaleminden 7.500,00.-TL’nin yine 02.01.06.01 kodlu bütçe
kalemine 4.000,00.-TL, 02.01.06.02 kodlu bütçe kalemine 3.500,00.-TL, aktarılması şeklinde
1

değiştirilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.06.2013 tarih ve 1978 sayılı yazısı,
Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Edirne Şube Başkanlığının İlimizde bulunan
Mahalle Muhtarlarının Edirne halkına daha iyi hizmet vermeleri için Belediyemizden talep
etmiş oldukları bilgisayarların alınması ile ilgili 17.05.2013 tarih ve 8507 sayılı dilekçesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.06.2013 tarih ve 2585 sayılı yazısı ekinde olduğunu,
bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan
oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 6 madde meclis gündemine oybirliği ile
alınmıştır.
3- Bir önceki toplantılara ait 08.05.2013 tarihli ve 10.05.2013 tarihli tutanaklar aynen oy
birliği ile kabul edilmiştir.
4- 5393 Sayılı Kanunun 20 nci maddesinde Belediye Meclisinin her yıl bir ay tatil
yapabileceği belirtildiğinden, Belediye Meclisinin tatil edileceği ayın belirlenmesi ile ilgili
Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.05.2013 tarih ve 207 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin Belediye Meclisinin Ağustos ayında tatil
edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı
Kanunun 20 nci maddesinde Belediye Meclisinin her yıl bir ay tatil yapabileceği
belirtildiğinden 2013 yılı içinde Edirne Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin Ağustos
2013 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- 01-07 Temmuz 2013 tarihleri arası yapılacak olan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
ve Kültür Etkinlikleri Haftasınca vatandaşlarımızın Kırkpınar alanına ulaşımını sağlamak
üzere Sarayiçi yerleşkesinde depolama yapan 3/A ve 1/A nolu hatta çalışan (M) plakalı
araçların Balkan Şehitliği girişine kadar gelerek yolcularını getirmeleri ve giden yolcuları
almaları, Çavuşbey’de depolama yapan 5/A, 5/B ve 2 C nolu hatta çalışan (M) plakalı
araçlarında Fen İşleri Müdürlüğü karşısında bulunan park alanına kadar yolcularını
getirmeleri ve giden yolcuları almaları ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.05.2013
tarih ve 1178 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve
Kültür Etkinlikleri Haftasınca vatandaşlarımızın Kırkpınar alanına ulaşımını sağlamak üzere
Sarayiçi yerleşkesinde depolama yapan 3/A ve 1/A nolu hatta çalışan (M) plakalı araçlarla
ilgili konunun oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in bu
maddede oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu
maddenin oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; 01-07 Temmuz 2013
tarihleri arası yapılacak olan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri
Haftasınca vatandaşlarımızın Kırkpınar alanına ulaşımını sağlamak üzere Sarayiçi
yerleşkesinde depolama yapan 3/A ve 1/A nolu hatta çalışan (M) plakalı araçların Balkan
Şehitliği girişine kadar gelerek yolcularını getirmelerine ve giden yolcuları almalarına,
Çavuşbey’de depolama yapan 5/A, 5/B ve 2 C nolu hatta çalışan (M) plakalı araçlarında Fen
İşleri Müdürlüğü karşısında bulunan park alanına kadar yolcularını getirmelerine ve giden
yolcuları almalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin 5.1.23. maddesi “Uluslararası kongre, spor
karşılaşmaları festival ve kültür etkinlikleri dönemlerinde faaliyet göstermek üzere ticari taksi
plakalı araç sahipleri için umuma mahsus taksi durakları Belediye Meclis kararıyla
kurulabilir, bu durakların depo yeri, çalışacak araç sayısı ve çalışma yapacakları tarihler ilgili
meclis kararıyla düzenlenir” denilmekte olup, 01-07 Temmuz 2013 tarihleri arası yapılacak
olan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası süresince Saraçhane
Spor Sahası önündeki yol üzerinde 10 (on) araç, Tunca Kışlası önünden Sarayiçi Kırkpınar
sahası istikametinde Kanuni Köprüsü girişi sol tarafta bulunan Balkan Şehitliği önünde 10
(on) araç olmak üzere taksici esnafının çalışması belirtilen yerlerde çalışacak kişilerin Edirne
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Şoförler ve Otomobilciler Odasına müracaat etmelerine, fazla kişinin müracaatı halinde Oda
tarafından kura çekilerek belirlenmesine, belirlenen kişilerin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne
bildirilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 15.05.2013 tarih ve 1177 sayılı yazısı
Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin 5.1.23. maddesi “Uluslararası kongre, spor
karşılaşmaları festival ve kültür etkinlikleri dönemlerinde faaliyet göstermek üzere ticari taksi
plakalı araç sahipleri için umuma mahsus taksi durakları Belediye Meclis kararıyla
kurulabilir, bu durakların depo yeri, çalışacak araç sayısı ve çalışma yapacakları tarihler ilgili
meclis kararıyla düzenlenir” denilmekte olup, 01-07 Temmuz 2013 tarihleri arası yapılacak
olan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası süresince Saraçhane
Spor Sahası önündeki yol üzerinde 10 (on) araç, Tunca Kışlası önünden Sarayiçi Kırkpınar
sahası istikametinde Kanuni Köprüsü girişi sol tarafta bulunan Balkan Şehitliği önünde 10
(on) araç olmak üzere taksici esnafının çalışmasına, belirtilen yerlerde çalışacak kişilerin
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasına müracaat etmelerine, fazla kişinin müracaatı
halinde Oda tarafından kura çekilerek belirlenmesine, belirlenen kişilerin Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğüne bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu 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 cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle
birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre
Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 3. derece Teknisyen kadrosunun
iptal edilerek yerine 8. derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün 23.05.2013 tarih ve 218 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
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; Belediyemizde Teknik Hizmetler
Sınıfında münhal bulunan 3. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece
Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği
şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında Belediye ve Bağlı
kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak Teknik, Sağlık, Hukuk .... 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. Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 184 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli
Personeli Ücret Tavanları konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker için 2013
yılında 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek net ücret aylık tavanı 1.966,49TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası
uyarınca 2013 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Tekniker için Tam Zamanlı
Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.05.2013 tarih ve 219 sayılı yazısı Meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Tekniker için aylık net 1.966,49-TL ücret
ödenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı
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Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2013 yılında Belediyemizde münhal
bulunan 1 adet Tekniker için Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve aylık net
1.966,49-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yancıkçışahin Mahallesi Pafta: 43, Ada:
484, Parsel: 15 sayılı 39.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
21.05.2013 tarih ve 284 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yancıkçışahin Mahallesi Pafta: 43,
Ada: 484, Parsel: 15 sayılı 39.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta: 137, Ada:
735, Parsel: 47 sayılı 79.81 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ve yine Mülkiyeti
Belediyemize ait olan Edirne Merkez Fındıkfakih Mahallesi Pafta: 76, Ada: 525, Parsel: 27
sayılı 9.38 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.05.2013 tarih ve 287
sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta: 137, Ada:
735, Parsel: 47 sayılı 79.81 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın ve Mülkiyeti Belediyemize
ait olan Edirne Merkez Fındıkfakih Mahallesi Pafta: 76, Ada: 525, Parsel: 27 sayılı 9.38 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine
istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Edirne Merkez Hacılarezanı Mevkii Ada: 1730, Parsel: 5 sayılı ekli imar plan örneğinde
işaretli taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
21.05.2013 tarih ve 379 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez Hacılarezanı Mevkii Ada: 1730, Parsel: 5 sayılı ekli imar plan
örneğinde işaretli Nokta No:1, Y=466372.692, X=4613535.136, Nokta No:2, Y=466376.852,
X=4613534.926, Nokta No:3, Y=466381.392, X=4613533.006, Nokta No:4, Y=466388.272,
X=4613526.658, Nokta No:5, Y=466396.512, X=4613519.056, Nokta No:6, Y=466399.442,
X=4613514.256, Nokta No:7, Y=466403.552, X=4613505.006, Nokta No:8, Y=466404.252,
X=4613497.936, Nokta No:9, Y=466404.082, X=4613491.986, Nokta No:10, Y=466402.052,
X=4613483.786, Nokta No:11, Y=466398.342, X=4613474.596, Nokta No:12,
Y=466388.272, X=4613459.576, Nokta No:13, Y=466383.532, X=4613452.506, Nokta
No:14, Y=466373.978, X=4613450.498, Nokta No:15, Y=466357.048, X=4613463.283,
Nokta No:16, Y=466363.722, X=4613473.066, Nokta No:17, Y=466346.562,
X=4613486.006, Nokta No:18, Y=466359.762, X=4613505.916, Nokta No:19,
Y=466350.542, X=4613513.120, Nokta No:20, Y=466365.409, X=4613533.053 koordinatlı
3207.826 m2’lik taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 9 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
27.05.2013 tarih ve 2786 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 9
adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.05.2013 tarih ve 2013/117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 sayılı
imar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve 2787 sayılı
yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İmar komisyonuna havale edilen konular ile
ilgili olarak imar komisyonunca alınan 23.05.2013 tarih ve 2013/138, 142, 143 sayılı
kararların geriye çekilmesini ve Hakan İNCİ’nin 23.05.2013 tarih ve 2013/140 sayılı İmar
Komisyon kararının oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan İNCİ’nin 23.05.2013 tarih ve 2013/146 sayılı imar komisyon kararına “ 1-) Planda
konut dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılan alanlarda Edirne Kenti Revizyon ve İlave
İmar Planı Notlarında bu tür alanlar için ayrılan yapılaşma şartları uygulanacaktır. 2-) Planda
konut dışı Kentsel Çalışma Alanı İşlevi verilen imar adası içinde yer alan daha önceki imar
planında resmi kurum alanı olan yerlerde ihtiyaç duyulması halinde yatırımcı kuruluşun talebi
üzerine revizyon planında verilmiş olan yapılaşma şartlarına ve Edirne Kenti Revizyon ve
İlave İmar Planı Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları Plan Notuna uyulmak kaydıyla resmi
kurum, idari veya sosyal tesisleri yapılabilir. Edirne genelinde uygulanan konut dışı kentsel
çalışma alanındaki emsaller neyse 1.5, otel yapılırsa 2.00 şeklinde olacaktır. Ayrıca bu planın
kapsadığı alanın içinde bulunan 1415 nolu ada da 154 KV Edirne Trafo Merkezi
bulunduğundan, 1415 numaralı imar adasında yapılacak olan ya da yapılması muhtemel imar
planı tadilatlarında, 1415 nolu imar adasında yapılacak muhtemel yapılaşmada trafo merkezi
ve trafo merkezine bağlanan enerji iletim hatlarına yasal uyulması gereken mesafe neyse
onlara uyulması kaydıyla yapılaşma olacaktır. 3-) Planda Konut Dışı Kentsel Çalışma İşlevi
verilen mevcut Un Fabrikasında mevcut durum imar durumudur. Un Fabrikası faaliyeti
sürdürdüğü sürece taşınmazın işlevi Sanayi Alanı olarak kabul edilecektir. Mevcut duruma
uygun olarak Bina Kapalı Alanı büyütmemek kaydıyla tadilat ruhsatı, ruhsat yenilemesi,
tamirat ve basit tamir izinleri verilebilir. Ancak; Un Fabrikası yıkılıp yerine yeni bir yapı
yapılması durumunda planda ve plan notlarında verilen diğer şartlara göre yapılaşacaktır. 4-)
Karayollarından görüş alınarak uyulması gereken yasal çekme mesafesi neyse ona
uyulmasına. 5-) D.100 Karayolu haricinde diğer tüm yollardan çekme mesafesi 5 m. olarak
uygulanacaktır. 6-) Komşu bahçe mesafeleri 3 m. olarak uygulanacaktır. 7-) Arka bahçe
mesafesi H/2 olarak uygulanacaktır. 8-) Ön ve arka bahçe mesafeleri uygulaması sonucunda
minimum bina derinliği 20 m.’ nin altında çıkması durumunda, bina derinliği arka bahçe
mesafesi 2 m. olacak şekilde oluşan derinlik kadar uygulanabilir. 9-) Ön, yan ve arka bahçe
mesafesine taşmamak kaydıyla zemin katta taşınmazın tamamında yapı yapılması
mümkündür. Ancak; tüm koşullarda (ticaret alanlarında emsal 1,5, otel alanlarında emsal
2,00) aşılamaz, üst katlarda bina cephe uzunluğu 40 m.’ den fazla olamaz. Üst katlarda bina
cephe uzunluğunun 40 m.’ yi aşması durumunda her iki blok arasında 6 m. bırakmak kaydıyla
birden fazla blok yapılabilir. 10-) Bu plan sınırları içinde yer alan ve yapılaşma şartı
getirilmeyen diğer işlevlerin olduğu imar adalarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve
Edirne Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Notlarına göre uygulama yapılacaktır.” şeklinde
ilave yapılması ile ilgili sözlü önerisinden sonra Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.05.2013 tarih ve 2013/138, 142, 143 sayılı kararların geriye çekilmesini ve Hakan
İNCİ’nin 23.05.2013 tarih ve 2013/140 sayılı İmar Komisyon kararının oylamasında oy
kullanmayacağını ve 23.05.2013 tarih ve 2013/146 sayılı imar komisyon kararını Hakan
İNCİ’nin okuduğu şekilde oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra 23.05.2013 tarih ve
2013/140 sayılı İmar Komisyon kararının oylamasında Hakan İNCİ oy kullanmayarak yapılan
oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar
komisyonunca alınan 23.05.2013 tarih ve 2013/138, 142, 143 sayılı kararların geriye
çekilmesine, 23.05.2013 tarih ve 2013/117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145 sayılı imar
komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne, 23.05.2013 tarih
ve 2013/146 sayılı İmar Komisyon Kararının Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin okuduğu şekilde
kabulüne Meclis Üyesi Arif KUDAY, Recep Ali AKIN, Ahmet ÖNGÜN’ün red, Meclis
Üyesi Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN, Önder
ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul
oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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14- Şehrimizde faaliyet gösteren Toplu Taşıma araçlarının Belediye Meclisinin 02.02.2011
tarih ve 2011/65 sayılı kararı ile elektronik bilet sistemi uygulamalarına geçilmesi nedeniyle
Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerinin Koruma Yardımlaşma Derneğinin 20.05.2013 tarih
ve 2013/131 sayılı yazısında, “Engelli vatandaşlarımıza indirimli veya ücretsiz taşıma imkanı
verilmesi” istenmekte olup, Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerinin Koruma Yardımlaşma
Derneğinin talebi üzere şehrimizde yaşayan engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda
SGK tarafından %40 ve üzeri engeli kabul edilen vatandaşlar ile %50 ve daha yukarı ağır
engelli vatandaşların 1 adet refakatçisine (engelli yakını ile birlikteyken kullanılmak üzere),
elektronik ücret toplama sistemi işleticisi firma ve taşımacı kooperatif tarafından elektronik
bilet sistemi için geçerli kişiselleştirilmiş seyahat kartı verilmesi, verilecek bu seyahat
kartlarına sahip vatandaşların şehiriçi ücret tarifesinden %50 oranında indirimli
yararlandırılmaları konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 1275 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerinin Koruma Yardımlaşma Derneğinin talebine
istinaden; şehrimizde yaşayan engelli vatandaşların talepleri olması halinde SGK tarafından
%40 ve üzeri engeli kabul edilen vatandaşlar ile %50 ve daha yukarı ağır engelli vatandaşların
1 adet refakatçisine (engelli yakını ile birlikteyken kullanılmak üzere), elektronik ücret
toplama sistemi işleticisi firma ve taşımacı kooperatif tarafından elektronik bilet sistemi için
geçerli kişiselleştirilmiş seyahat kartı verilmesine, verilecek bu seyahat kartlarına sahip
vatandaşların şehiriçi ücret tarifesinden %50 oranında indirimli yararlandırılmalarına oybirliği
ile karar verilmiştir.
15- Şehir Merkezinde ETUS bünyesinde toplu taşıma faaliyetinde bulunan araçların depolama
ihtiyaçlarını gidermek için İstasyon Mahallesinde Demiryolu Lojmanları ile Sanayi Sitesi
arasında kalan 9840 m2.lik ekli imar planında işaretli alanın geçici depolama alanı olarak
belirlenmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 1276 sayılı yazısı.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 13. maddesinin geriye çekilmesi
ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; gündemin 13.
maddesinin geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Başbakanlık Toplu Konut İdare Başkanlığının 24.05.2013 tarih ve 5673 sayılı yazısı ile
“Edirne Merkez Hadımağa 420 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi inşaatı işinin
geçici kabulü idaremizce onaylatılmış olup, tüm yapıların yapı kullanma izin belgeleri (iskan
belgeleri) Edirne Belediyesinden alınmıştır. Edirne İli Merkez İlçesi Hadımağa Mevkiinde yer
alan 420 konutun hak sahiplerine teslimi başlayacağından konut sahiplerinin mağdur
olmaması açısından söz konusu toplu konut alanına Belediyemizce toplu taşıma ile ilgili
düzenlemelerin planlanıp otobüs ve minibüs seferlerinin başlatılması” talep edilmekte olup,
ETUS toplu taşıma hatlarında 2/B Nolu hattın Öz Serhat Halı Saha depolama yerinde
sonlanan güzergahın Ümran Akkan Caddesi üzerinden devam ederek Araz park önünden sağa
dönmek suretiyle 42. Sokağı takiben yeni TOKİ evlerine kadar uzatılması ve yeni konutlar
bölgesinde bölünmüş yolu takip ederek yolun sonunda depolama yapmaları, dönüşte de aynı
güzergahı kullanarak bu konutlarda yaşayacak vatandaşların Cumartesi Pazarı-ÇarşıBankalar-Cuma Pazarına yolculuk çeken bölgelere ulaşımının sağlamasının uygun
olacağından, Başbakanlık Toplu Konut İdare Başkanlığının 24.05.2013 tarih ve 5673 sayılı
yazısındaki talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve 1277 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, ETUS toplu taşıma hatlarında 2/B Nolu hat
ile ilgili konunun oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in bu
maddenin oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN bu maddenin oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda;
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ETUS toplu taşıma hatlarından 2/B Nolu hattın Öz Serhat Halı Saha depolama yerinde
sonlanan güzergahının Ümran Akkan Caddesi üzerinden devam ederek Araz park önünden
sağa dönmek suretiyle 42. Sokağı takiben yeni TOKİ evlerine kadar uzatılmasına ve yeni
konutlar bölgesinde bölünmüş yolu takip ederek yolun sonunda depolama yapmalarına,
dönüşte de aynı güzergahı kullanarak bu konutlarda yaşayacak vatandaşların Cumartesi
Pazarı-Çarşı-Bankalar-Cuma Pazarına yolcu çeken bölgelere ulaşımının sağlamasına oybirliği
ile karar verilmiştir.
17- Trafik Komisyonunun almış olduğu 21.05.2013 tarih ve 2013/08, 09, 10 sayılı Trafik
Komisyon kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 1274 sayılı yazısı
ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 21.05.2013
tarih ve 2013/08 sayılı Trafik Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi
Serkan OLTANDİKEN’in bu maddenin oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden
sonra Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin oylamasında oy kullanmayarak
yapılan oylama sonucunda; Trafik Komisyonunca alınan 21.05.2013 tarih ve 2013/08 sayılı
Trafik Komisyon kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği
ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 21.05.2013
tarih ve 2013/09 sayılı Trafik Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi
Serkan OLTANDİKEN’in bu maddenin oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden
sonra Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin oylamasında oy kullanmayarak
yapılan oylama sonucunda; Trafik Komisyonunca alınan 21.05.2013 tarih ve 2013/09 sayılı
Trafik Komisyon kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği
ile karar verilmiştir.
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin 21.05.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Trafik Komisyon
kararının sonuç kısmındaki ikinci maddenin tüzel kişilik kuruluncaya kadar işlemlerin S.S. 19
Nolu Serhat Birlik Min. Mid. Oto. Mot. Taş. Kooperatifi tarafından yürütülmesine şeklinde
değiştirilmesi önerisinden sonra Meclis Üyesi Arif KUDAY’ın 21.05.2013 tarih ve 2013/10
sayılı Trafik Komisyon kararına red oyu vereceğini belirtmesinden sonra 21.05.2013 tarih ve
2013/10 sayılı Trafik Komisyon kararının sonuç kısmındaki ikinci maddenin tüzel kişilik
kuruluncaya kadar işlemlerin S.S. 19 Nolu Serhat Birlik Min. Mid. Oto. Mot. Taş. Kooperatifi
tarafından yürütülmesine şeklinde değiştirilmesinden sonra Belediye Başkanı Hamdi
SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 21.05.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Trafik
Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in bu
maddenin oylamasında oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN bu maddenin oylamasında oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda;
Trafik Komisyonunca alınan 21.05.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Trafik Komisyon kararının
Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne Meclis Üyesi Arif KUDAY’ın red,
diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
18- Edirne Belediye Meclisinin 02.06.2010 tarih ve 2010/114-340 sayılı kararı ile
Belediyemiz Avrupa Barış Alanları Ağına katılım ve üyeliği sağlanmış olup, Edirne
Belediyesi olarak 2010 yılında katıldığımız Avrupa Barış Alanları Ağı’ndan 09.05.2013
tarihinde ayrılma kararı alınmış olup, ilgili kuruma bildirilmiş, bu nedenle konunun
02.06.2010 tarih ve 2010/114-340 sayılı meclis kararının iptali konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve
2429 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediyemizin Avrupa Barış Alanları Ağı üyeliğinden ayrılmasına, 02.06.2010 tarih
ve 2010/114-340 sayılı meclis kararının iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.
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19- Al. Davila Tiyatrosu ve Arges Ülke Konseyinin 15.05.2013 tarih ve 8315 sayılı davet
yazısı ile 23-25 Ağustos 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan “4. Fanfare Geçit Töreni”ne
Belediyemiz Bando ekibi davet edilmiş olup, ekte ismi geçen müzisyen ve görevlilerin 22-2324-25-26 Ağustos 2013 tarihlerinde görevlendirilmelerini ayrıca Havsa Belediyesinin emrinde
bulunan 22 KH 380 plakalı aracın Şoförü Tuncay DİNER ile birlikte tarafımıza tahsis
edilmesi ve yakıtın Belediyemizce karşılanması, Kafile Sorumlusu Hasan AVCI, Bando Şefi
Nurcan EFEOĞLU, Bandocu İşçi Süleyman UYSAL, Şoför Tuncay DİNER, Şoför
Sabahattin NAZLAR ve Belediyemiz Meclisince belirlenecek meclis üyelerinin yolluk ve
harcırahlarının Belediyemizce karşılanması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
24.05.2013 tarih ve 2432 sayılı yazısı.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 17. maddesinin geriye çekilmesi
ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; gündemin 17.
maddesinin geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
20- Avusturya’nın Salzburg Kentinde 13-14-15-16 Haziran 2013 tarihlerinde Hawle
firmasının düzenlediği içme suyu şebekesi montaj ve demontaj ürünleri inceleme ve tanıtım
gezisine Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Sadi KİREZCİ, Su ve Kanalizasyon Sorumlusu
Ayhan ÖZER’in katılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 27.05.2013 tarih ve
495 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Avusturya’nın Salzburg Kentinde 13-14-15-16 Haziran 2013 tarihlerinde Hawle
firmasının düzenlediği içme suyu şebekesi montaj ve demontaj ürünleri inceleme ve tanıtım
gezisine Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Sadi KİREZCİ, Su ve Kanalizasyon Sorumlusu
Ayhan ÖZER’in katılmasına yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce karşılanmasına oybirliği
ile karar verilmiştir.
21- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin
4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek
istenen, İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi sağ taraf 2 numara dahil başlar 12
numara dahil biter ve sol taraf 1 numara dahil başlar 17 numara dahil biter olan yerin ve
Karaağaç Mahallesi Halasiye Caddesi sağ taraf 40 numara dahil başlar 52 numara dahil biter
ve sol taraf 49 dahil başlar 55 dahil biter olan yerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün
28.05.2013 tarih ve 3198-4 sayılı görüş yazısı ve ekindeki tutanak Zabıta Müdürlüğünün
30.05.2013 tarih ve 385 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil
edilmek istenen İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi sağ taraf 2 numara dahil
başlar 12 numara dahil biter ve sol taraf 1 numara dahil başlar 17 numara dahil biter olan
yerin ve Karaağaç Mahallesi Halasiye Caddesi sağ taraf 40 numara dahil başlar 52 numara
dahil biter ve sol taraf 49 dahil başlar 55 dahil biter olan yerlerin içkili yerler bölgesine ilave
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konularla ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonunca hazırlanan 29.05.2013 tarihli toplantı tutanağı Mali Hizmetleri Müdürlüğünün
29.05.2013 tarih ve 1947 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı
tutanağındaki B şıkkında yer alan Bilardo ve Masa Futbolu Salonlarından Günlük 5,00.-TL
ücret alınması kısmının 1,00.-TL olması şeklindeki sözlü önerisi aynen benimsenerek, Plan ve
Bütçe Komisyonunun toplantı tutanağındaki B şıkkında yer alan Bilardo ve Masa Futbolu
Salonlarından Günlük 1,00.-TL alınması şeklinde değiştirilmesinden sonra yapılan oylama
sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 29.05.2013 tarihli toplantı tutanağının
geldiği şekilde kabulüne oybirliği karar verilmiştir.
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23- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 14 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.05.2013 tarih ve 2880 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 14
adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
24- Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 2013/157 sayılı kararında 2013 Yılı Bütçe Tarife
Cetvelinde bulunan bütçe tertipleri sehven yanlış yazıldığından bahse konu meclis kararının
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 Yılı Bütçe Tarife Cetvelinde bulunan 01.01.01.01 kodlu
kaleminden 32.500,00.-TL’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 01.01.01.01 bütçe
kalemine 15.000,00.-TL, 01.01.04.01 bütçe kalemine 9.500,00.-TL, 01.01.05.01 bütçe
kalemine 5.000,00.-TL, 01.01.02.01 bütçe kalemine 3.000,00.-TL olmak üzere toplam
32.500,00.-TL aynı şekilde Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.06.01 kodlu kaleminden
7.500,00.-TL’nin yine 02.01.06.01 kodlu bütçe kalemine 4.000,00.-TL, 02.01.06.02 kodlu
bütçe kalemine 3.500,00.-TL, aktarılması şeklinde değiştirilmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 03.06.2013 tarih ve 1978 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 2013/157 sayılı kararında 2013 Yılı
Bütçesinin; bütçe tertipleri sehven yanlış yazıldığından Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih
ve 2013/157 sayılı kararının Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2013 Yılı Bütçesinde bulunan
01.01.01.01 kodlu kaleminden 32.500,00.-TL’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün
01.01.01.01 bütçe kalemine 15.000,00.-TL, 01.01.04.01 bütçe kalemine 9.500,00.-TL,
01.01.05.01 bütçe kalemine 5.000,00.-TL, 01.01.02.01 bütçe kalemine 3.000,00.-TL olmak
üzere toplam 32.500,00.-TL aktarılmasına ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.06.01
kodlu kaleminden 7.500,00.-TL’nin yine 02.01.06.01 kodlu bütçe kalemine 4.000,00.-TL,
02.01.06.02 kodlu bütçe kalemine 3.500,00.-TL, aktarılmasına şeklinde tashih edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
25- Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Edirne Şube Başkanlığının İlimizde bulunan
Mahalle Muhtarlarının Edirne halkına daha iyi hizmet vermeleri için Belediyemizden talep
etmiş oldukları bilgisayarların alınması ile ilgili 17.05.2013 tarih ve 8507 sayılı dilekçesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.06.2013 tarih ve 2585 sayılı yazısı ekinde meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Türkiye Muhtarlar Derneği Federasyonu Edirne Şube Başkanlığının talebi
doğrultusunda; İlimizde bulunan Mahalle Muhtarlarına Edirne halkına daha iyi hizmet
vermeleri için Belediyemizden talep etmiş oldukları bilgisayarların alınmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
05.06.2013 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 03.07.2013 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.
Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

H. Kıvanç ÖZAKINCI
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2013 dönemine ait 03.07.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Temmuz ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Hakan İNCİ, Murat KAYASÖKEN, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Ömer
GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Alaeddin ALTINDİŞ, Metin MERCAN,
Cemil BARBAROS, Savaş ÜNER, Recep Ali AKIN, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ
ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN,
Önder ÖZCAN, Feridun ACAR.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Gönül UYANIKTIR, İbrahim ADADA, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI,
MAZERETLİ OLANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Mustafa Özkan DİNER, Murat
MURATOĞLU, Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Belgin İBA, Serkan OLTANDİKEN.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Namık
Kemal DÖLENEKEN, Mukadder ÖZKAL, Mustafa Özkan DİNER, Murat MURATOĞLU,
Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Belgin İBA, Serkan OLTANDİKEN’in mazeretleri
uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ,
Küçükpazar semt sakinlerinin haftanın Pazartesi ve Cuma günleri kurulan pazara ulaşabilme
istekleri doğrultusunda, Belediyemiz Meclisinin muhtelif tarih ve sayılı kararlarıyla
düzenleme yapılan ETUS sistemine ait hatlardan 6 A hattında çalışan araçlardan yeterli sayıda
aracın “Toki’den hareketle Tekkekapı Caddesini takiben dönel kavşaktan dönerek Saray Yolu
Sokak üzerinden Mimarsinan Caddesi-Talatpaşa Caddesi-Maarif Caddesi ve Darülhadis
Caddesi üzerinden Pazar yerine gelmeleri, dönüşlerinde de Darülhadis Caddesi-Arifpaşa
Caddesi-Talatpaşa Caddesi-Mimarsinan Caddesi-Saray Yolu Sokaktan Tayahatun Sokağı
takiben Tekkekapı Caddesi üzerinden Toki’ye gitmeleri” şeklinde Pazartesi ve Cuma günleri
çalıştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 02.07.2013 tarih ve 1548 sayılı yazısı, İmar Komisyonunca alınan 01.07.2013
tarih ve 2013/173 sayılı İmar Komisyon Kararı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2013
tarih ve 3451 sayılı yazısı ekinde, Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili
1 adet konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.07.2013 tarih ve 3452 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda
oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen
gündem dışı 3 madde meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantılara ait 05.06.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- 78 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifinin 04.06.2013 tarihli dilekçesinde, Edirne Sanayi Sitesinde
geçici olarak faaliyet gösterdikleri, vatandaşlara daha kolay hizmet verebilmeleri için iş
yerlerinin Edirne Merkez Cumartesi Pazarı, Bostanpazarı, Esentepe Mevkii, Hacılarezanı ve
Migros civarında Belediyemizin gösterdiği bir yere iş yerlerini taşıma talebi, Mustafa
ÖZTÜRK’ün 17.06.2013 tarihli dilekçesinde şehir merkezi Huzur Taksi de 13 adet tahditli
plaka ile faaliyet gösterdiklerini, duraklarında 3 araçlık tahsis edilmiş olan alanın 8 araç
1

olacak şeklinde düzenlenmesi talebi, Balta Hotelcilik adına Ekrem Ruhi BALTA’nın
14.06.2013 tarihli dilekçesinde, Talatpaşa Caddesi Elektrikçiler Sokakta bulunan Ayşekadın
Taksi Durağında faaliyet gösteren araçların parklanmaları ve taksi durağının yeri açısından
yaşanan sıkıntıların giderilmesi talebi, Umum Servis Odası Başkanlığının 24.06.2013 tarih ve
21 sayılı yazısında, “servisçi esnafından gelen zam talepleri doğrultusunda yapılan
araştırmada 23.06.2012 tarihinde 3.71.- TL olan motorin litre fiyatına % 17 zam görerek 4,34
TL olduğunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, sigorta ve araç muayene ücretleri TÜFE oranında (%
6,51 ) arttırıldığı” 2012-2013 Eğitim - öğretim döneminde uygulanmak üzere Servis Taşıma
ücretlerinin önceki yıla göre arttırılması taleplerinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ve
Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.06.2013
tarih ve 1494 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan taleplerle ilgili 4 adet konunun Trafik
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
5- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun verdiği
yetkilerle kent merkezinde çeşitli caddelerde parkmetre uygulaması başlatılmış ve halen de
başarıyla yürütülmekte olup, Edirne kent merkezinde trafik düzenini sağlamak, trafik
sıkışıklığını önlemek, araç park yerlerini düzen altına almak ve kenti ziyarete gelenler için
araç park kapasitesini arttırmak için yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmakta olup,
Bu nedenle;
1-) Şehrimiz Merkezi Mithatpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait
olan 199 Ada, 75 Parseldeki park yeri olarak kullanılan alanda şehir dışından gelen turist
otobüsleri için parkmetre uygulaması ile park işgal harcı alınması ve 06.03.2013 tarih ve
2013/82 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda uygulanmakta olan 2464/52.3 Park İşgal Harcı
tarifesinin uygulanması;
2-) Belediyemiz tarafından 2010 yılında Palye A.Ş.’ye yaptırılmış olan Ulaşım
Planında da önerilen Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi ile Sarıcapaşa Mahallesi
Hastane Yokuşu Sokak ile Kadirhane Caddesinin de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce
yürütülen parkmetre uygulaması kapsamına alınarak park eden motorlu kara taşıtlarından
işgal harcı alınması;
3-) Mülkiyeti belediyemize ait Selimiye Camii yan tarafında bulunan araç park
yerinde otobüsler ve diğer büyük araçlar için uygulanan parkmetre tarifelerinin güncellenerek
(yalnızca Selimiye Cami yan tarafında bulunan araç park yerinde uygulanmak üzere),
Otobüsler için ilk saat için 10,00.-TL, ilk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için )
3,50.-TL, 4. saatten sonra her beher saat için 2,50.-TL olarak, Minibüs, kamyonetler için ilk
saat için 5,00.-TL, ilk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için) 2,50.-TL, 4. saatten
sonra her beher saat için 1,50.-TL olarak belirlenmesi;
4-) Parkmetre uygulaması yapılan yerlerde işgal harcı uygulamasında 1 adet küçük
araç (otomobil) için aylık 200,00 TL 1 adet Minibüs-kamyonet için aylık 250,00 TL park
işgal harcı karşılığında 1 (bir) aylık abonelik uygulaması, (otobüsler için abonelik
yapılmaması) yapılması konularının Belediye Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 1493 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Parkmetre uygulaması ile ilgili 4. maddede
yer alan 1 adet küçük araç (otomobil) için aylık 200,00.-TL’nin 100,00.-TL olmasını, 1 adet
Minibüs-kamyonet için aylık 250,00 TL’nin 150,00.-TL olmasını, Maarif Caddesi ve
Selimiye Karşısındaki Kıyık’a çıkıştaki alanda abone uygulaması yapılmamasını, diğer
alanlarda abonelik işlemlerinin uygulanması şeklindeki önerisi aynen benimsenerek yapılan
oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun verdiği yetkilerle kent merkezinde çeşitli caddelerde parkmetre uygulaması
başlatılmış ve halen de başarıyla yürütülmekte olup, Edirne kent merkezinde trafik düzenini
sağlamak, trafik sıkışıklığını önlemek, araç park yerlerini düzen altına almak ve kenti ziyarete
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gelenler için araç park kapasitesini arttırmak için yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmakta
olup,
Bu nedenle;
1-) Şehrimiz Merkezi Mithatpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait
olan 199 Ada, 75 Parseldeki park yeri olarak kullanılan alanda şehir dışından gelen turist
otobüsleri için parkmetre uygulaması ile park işgal harcı alınmasına ve 06.03.2013 tarih ve
2013/82 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda uygulanmakta olan 2464/52.3 Park İşgal Harcı
tarifesinin uygulanmasına.
2-) Belediyemiz tarafından 2010 yılında Palye A.Ş.’ye yaptırılmış olan Ulaşım
Planında da önerilen Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi ile Sarıcapaşa Mahallesi
Hastane Yokuşu Sokak ile Kadirhane Caddesinin de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce
yürütülen parkmetre uygulaması kapsamına alınarak park eden motorlu kara taşıtlarından
işgal harcı alınmasına.
3-) Mülkiyeti belediyemize ait Selimiye Camii yan tarafında bulunan araç park
yerinde otobüsler ve diğer büyük araçlar için uygulanan parkmetre tarifelerinin güncellenerek
(yalnızca Selimiye Cami yan tarafında bulunan araç park yerinde uygulanmak üzere),
Otobüsler için ilk saat için 10,00.-TL, ilk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için )
3,50.-TL, 4. saatten sonra her beher saat için 2,50.-TL olarak, Minibüs, kamyonetler için ilk
saat için 5,00.-TL, ilk saat sonrası (4. saat sonuna kadar beher saat için) 2,50.-TL, 4. saatten
sonra her beher saat için 1,50.-TL olarak belirlenmesine.
4-) Parkmetre uygulaması yapılan yerlerde işgal harcı uygulamasında 1 adet küçük
araç (otomobil) için aylık 100,00 TL 1 adet Minibüs-kamyonet için aylık 150,00 TL park
işgal harcı karşılığında 1 (bir) aylık abonelik uygulanmasına, (otobüsler için abonelik
yapılmaması) ayrıca Maarif Caddesi ve Selimiye Karşısındaki Kıyık’a çıkıştaki alanda abone
uygulaması yapılmamasına, diğer alanlarda abonelik işlemlerinin uygulanmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
6- S.S. 19 Nolu Serhad Birlik Etus Min. Mid. Oto. Taş. Kooperatifinin 20.06.2013 tarih ve
10500 sayılı yazısında Belediye Meclisinin 05.06.2013 tarih ve 2013/269 sayılı kararıyla
almış olduğu “mutabakatlarla alakalı 01 Temmuz 2013 tarihine kadar verilen sürenin
uzatılması” talep edilmekte olup, 05.06.2013 tarih ve 2013/269 sayılı Belediye Meclis Kararı
ile belirlenen tarihinin 01 Eylül 2013 tarihine kadar uzatılması hususu ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 1492 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin, S.S. 19 Nolu Serhad Birlik Etus Min. Mid. Oto. Taş.
Kooperatifinin süre uzatımı talebi ile ilgili maddenin Toplu Taşıma Planında 12 metre
otobüslerin çalışması istenen 1 ve 3 Nolu hatlarda çalışacak araçların satın alınması için
gerekli anlaşmaları yapmak üzere ETUS Yönetimine 31.07.2013 tarihine kadar süre
verilmesini ve 05.06.2013 tarih ve 2013/269 sayılı Belediye Meclis Kararıyla belirlenen
sürenin 01.10.2013 tarihine kadar uzatılması ile ilgili önerisi aynen benimsenerek yapılan
oylama sonucunda; Toplu Taşıma Planında 12 metre otobüslerin çalışması istenen 1 ve 3
Nolu hatlarda çalışacak araçların satın alınması için gerekli anlaşmaları yapmak üzere ETUS
Yönetimine 31.07.2013 tarihine kadar süre verilmesine ve 05.06.2013 tarih ve 2013/269 sayılı
Belediye Meclis Kararıyla belirlenen sürenin 01.10.2013 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği
ile karar verilmiştir.
7- Mülkiyeti Nihat ÖZTÜRK’e ait Edirne Merkez Meydan Mahallesi 119 Pafta, 356 Ada, 33
Parsel sayılı taşınmazın geçici otopark olarak kullanılması ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 14.06.2013 tarih ve 3155 sayılı uygunluk yazılarına istinaden bahse konu
yerin geçici otopark ilan edilmesi hususu ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
14.06.2013 tarih ve 1454 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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Mülkiyeti Nihat ÖZTÜRK’e ait Edirne Merkez Meydan Mahallesi 119 Pafta, 356
Ada, 33 Parsel sayılı taşınmazın geçici otopark olarak ilan edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
8- Kanalizasyon Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası Anonim
Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde
aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 400.000,00.-TL (dörtyüzbin)
kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon,
vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak
Belediyemiz su gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal
paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın
tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye İlişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemelerin, 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, Belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir,
hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü
ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı
ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle
ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınması hususunun Belediye
Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
18.06.2013 tarih ve 563 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Kanalizasyon Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı “İller Bankası
Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik”
çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 400.000,00.-TL
(dörtyüzbin) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,
komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak
alınacak Belediyemiz su gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan
yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın
tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye İlişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemelerin, 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, Belediyemiz mülkiyetindeki
her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir,
hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü
ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı
ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle
ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
9- Edirne Merkez ekli imar plan örneğinde işaretli alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
21.06.2013 tarih ve 537 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez ekli imar plan örneğinde işaretli Nokta No:1, Y=464480.325,
X=4615288.793, Nokta No:2, Y=464480.325, X=4615270.179, Nokta No:3, Y=464430.747,
X=4615289.148, Nokta No:4, Y=464415.795, X=4615288.996, Nokta No:5, Y=464414.653,
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X=4615273.695 koordinatlı alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
10- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 21 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
24.06.2013 tarih ve 3343 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 21
adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- 05.06.2013 tarih ve 2013/261 sayılı Belediye Meclis Kararı ile geri çekilen Plan Notu
değişikliğinin tekrar görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2013 tarih
ve 3361 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündemin 9. maddesinin geriye çekilmesi
ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; gündemin 9
maddesinin geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.06.2013 tarih ve 2013/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 sayılı imar komisyon
kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 3344 sayılı yazısı ekinde
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İmar komisyonuna havale edilen konular ile
ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.06.2013 tarih ve 2013/148 sayılı İmar Komisyon
kararının reddine şeklinde değiştirilmesini, 24.06.2013 tarih ve 2013/149 sayılı İmar
Komisyon kararına Gümrük Müdürlüğünden görüş alınmasına şeklinde ekleme yapılması ile
ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, 24.06.2013 tarih ve 2013/148 sayılı İmar Komisyon
kararının reddine şeklinde değiştirilmesine, 24.06.2013 tarih ve 2013/149 sayılı İmar
Komisyon kararına Gümrük Müdürlüğünden görüş alınmasına şeklinde ekleme
yapılmasından sonra yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile
ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.06.2013 tarih ve 2013/147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172 sayılı imar komisyon kararlarının imar komisyonundan geldiği şekilde kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42
sayılı kararları ile kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 25.06.2013 tarih ve
2013/07 sayılı Sokak İsimleri Komisyon kararı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2013
tarih ve 3368 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Cem Vakfı Edirne Şube Başkanı Mustafa ÇETİN’in 17.06.2013 tarih ve 10253 sayılı
dilekçesine istinaden; Cemevinin önünden geçen sokağın kolay ulaşılabilmesi için Mustafa
Çetin Dede Sokağı olarak değiştirilmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde; ekli
paftada işaretli sokağın ismi olmadığından sokağın isminin Mustafa Çetin Dede olarak
değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
14- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin
4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek
istenen, İlimiz Merkez Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Kazanova Caddesi 4 numara dahil
başlar ve biter olan yerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 24.06.2013 tarih ve 3704-4 sayılı
görüş yazısı ekindeki tutanak ve kroki Zabıta Müdürlüğünün 25.06.2013 tarih ve 475 sayılı
yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil
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edilmek istenen, İlimiz Merkez Yıldırım Hacısarraf Mahallesi Kazanova Caddesi 4 numara
dahil başlar ve biter olan yerin içkili yerler bölgesine ilave edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
15- Abdurrahman Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Revizyon
Uygulama İmar Planı; Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkilerine ait 1/5000 ölçekli
Revizyon İmar Planı, 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı ve Plan Notları ile ilgili İmar
Komisyonunca alınan 23.05.2013 tarih ve 2013/138, 142 sayılı imar komisyon kararları İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2013 tarih ve 3384 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Abdurrahman Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planı, 1/1000 Ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planı; Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkilerine ait 1/5000
ölçekli Revizyon İmar Planı, 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı ve Plan Notları ile ilgili Meclis
Üyesi Hakan İNCİ’nin İmar Komisyonunca alınan 23.05.2013 tarih ve 2013/138 sayılı İmar
komisyon kararının plan notlarına; 1- “Uzunkaldırım Caddesi, Tarlakapı Caddesi, 22 metrelik
Güney Çevre Yolu, Saksağan Sokak ve Gölboyu Sokak arasında kalan alanda plan
notlarındaki tevhide yönelik kat yüksekliği avantajları kullanılamaz, bu alanda 22 metrelik
Güney Çevre Yoluna cepheli adalarda kat yüksekliği 5 kat, diğer adalarda kat yüksekliği 4
kattır. Ancak, tevhid sonucu oluşacak parsel büyüklüklerine göre 7.2 maddesinde verilen
tablo uygulanır. Bu tür uygulama yapılan adalarda taban alanı şartı maksimum % 50 olarak
uygulanacaktır.” şeklinde madde eklenmesine. 2- “Plan notlarında 7.2 maddesinde verilen
tablodaki tevhid sonucu alınacak imar haklarında, ada bazı uygulama haklarının
kazanılabilmesi için adanın büyüklüğünün en az 2000 m2’ den büyük olması şartı aranır.”
şeklinde madde eklenmesine. 3- Plan notlarında yer alan 7.3.3 ve 7.3.2 maddeleri plan
notlarından çıkarılmasını önerdiğini, İmar Komisyonunca alınan 23.05.2013 tarih ve
2013/142 sayılı İmar komisyon kararının plan notlarına; 1- Lalapaşa yoluna cepheli emsal
1,40 H Serbest Ticaret Alanlarında yapılaşma şartlarının emsal 2.00 H Serbest olarak
değiştirilmesine. 2- Ticaret ve konut olan karma işlevli adalarda “Ticaret Alanları ile Konut
Alanları tevhid edilemez, ada bazı uygulama için karma işlevli adanın tüm konut parsellerinin
birleşmesi ada bazı uygulama olarak kabul edilebilir.” şeklinde plan notu eklenmesine. 3Ticaret Alanlarına ait 7.4 plan notunun tamamının “Ticaret Alanlarında Otel yapılması
durumunda emsal 3.00 yükseklik serbesttir. Ancak, ticaret ve otel kullanımında birlikte
kullanılması durumunda otel emsali 2.00’ ı ticaret emsali 1.00’ ı aşamaz şeklinde
düzeltilmesine. 4- Plan notlarının 8.3 maddesine “Ada bazı uygulamalarda emsal 2.00
uygulanması hakkı kazanılması durumunda konut emsali 1.90’ ı geçemez, kalan emsal ticaret
olarak uygulanmak zorundadır.” şeklinde madde eklenmesine. 5- Plan notlarının 12. ve
13.maddelerinin plan notlarından kaldırılmasına. 6- Plan içerisinde 2393 adanın güneyinde
yeni ilave edilen ticaret alanlarının Belediyemiz mülkiyetinde kalması kaydıyla onay
yapılmasına şeklindeki önerisinden sonra Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İmar
komisyon kararlarını Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin okuduğu şekilde oylamaya sunacağını
belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; İmar Komisyonunca alınan 23.05.2013 tarih
ve 2013/138, 142 sayılı imar komisyon kararlarının Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin okuduğu
şekilde kabulüne, Meclis Üyesi Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Metin MERCAN,
Ahmet ÖNGÜN, Recep Ali AKIN’ın red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile
karar verilmiştir.
16- Küçükpazar semt sakinlerinin haftanın Pazartesi ve Cuma günleri kurulan pazara
ulaşabilme istekleri doğrultusunda, Belediyemiz Meclisinin muhtelif tarih ve sayılı
kararlarıyla düzenleme yapılan ETUS sistemine ait hatlardan 6 A hattında çalışan araçlardan
yeterli sayıda aracın “Toki’den hareketle Tekkekapı Caddesini takiben dönel kavşaktan
dönerek Saray Yolu Sokak üzerinden Mimarsinan Caddesi-Talatpaşa Caddesi-Maarif Caddesi
ve Darülhadis Caddesi üzerinden Pazar yerine gelmeleri, dönüşlerinde de Darülhadis
Caddesi-Arifpaşa Caddesi-Talatpaşa Caddesi-Mimarsinan Caddesi-Saray Yolu Sokaktan
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Tayahatun Sokağı takiben Tekkekapı Caddesi üzerinden Toki’ye gitmeleri” şeklinde Pazartesi
ve Cuma günleri çalıştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 02.07.2013 tarih ve 1548 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği
ile alınarak yapılan müzakerede;
Küçükpazar semt sakinlerinin haftanın Pazartesi ve Cuma günleri kurulan pazara
ulaşabilme istekleri doğrultusunda, Belediyemiz Meclisinin muhtelif tarih ve sayılı
kararlarıyla düzenleme yapılan ETUS sistemine ait hatlardan 6 A hattında çalışan araçlardan
yeterli sayıda aracın “Toki’den hareketle Tekkekapı Caddesini takiben dönel kavşaktan
dönerek Saray Yolu Sokak üzerinden Mimarsinan Caddesi-Talatpaşa Caddesi-Maarif Caddesi
ve Darülhadis Caddesi üzerinden Pazar yerine gelmelerine, dönüşlerinde de Darülhadis
Caddesi-Arifpaşa Caddesi-Talatpaşa Caddesi-Mimarsinan Caddesi-Saray Yolu Sokaktan
Tayahatun Sokağı takiben Tekkekapı Caddesi üzerinden Toki’ye gitmelerine” şeklinde
Pazartesi ve Cuma günleri çalıştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
17- İmar Komisyonunca alınan 01.07.2013 tarih ve 2013/173 sayılı İmar Komisyon Kararı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.07.2013 tarih ve 3451 sayılı yazısı ekinde meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin İmar Komisyonunca alınan 01.07.2013 tarih ve
2013/173 sayılı İmar Komisyon Kararına Taks: 0,40 ibaresinin ilave edilmesi ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek, İmar Komisyonunca alınan 01.07.2013 tarih ve 2013/173 sayılı
İmar Komisyon Kararına Taks: 0,40 ibaresinin ilave edilmesinden sonra yapılan oylama
sonucunda; İmar Komisyonunca alınan 01.07.2013 tarih ve 2013/173 sayılı İmar Komisyon
Kararının İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili 1 adet konunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 3452
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili 1 adet konunun İmar
Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
03.07.2013 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 04.09.2013 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

Recep Ali AKIN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2013 dönemine ait 04.09.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis
Salonunda yapmış olduğu Eylül ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan
hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Hakan İNCİ, Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN, Mustafa Özkan DİNER, Zeki
YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Hasan YÜREK, Alaeddin ALTINDİŞ, Metin MERCAN, Cemil
BARBAROS, Savaş ÜNER, İbrahim ADADA, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN,
Ahmet ÖNGÜN, Şefik KONDURAL, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA, Mehmet
SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Gönül UYANIKTIR, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Recep
Ali AKIN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI.
MAZERETLİ OLANLAR
Murat MURATOĞLU, Özcan BAZNAK.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Murat
MURATOĞLU, Özcan BAZNAK’ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, 06.8.8
fonksiyonel kodlu İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 03.05.01.05 harita yapım ve alım giderleri
kaleminden 1.100.000,00-TL.’nin, 06.03.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait
06.05.07.09 kanalizasyon tesisi yapım giderleri kaleminden 4.000.000,00-TL’nin,
03.2.0
fonksiyonel kodlu İtfaiye Müdürlüğüne ait 06.05.07.01 hizmet binası kaleminden 1.150.000,00TL’nin, 06.07.07.01 hizmet binası kaleminden 200.000,00-TL’nin Fen İşleri Müdürlüğünün
03.08.06.01 kodlu bütçe harcama kalemine toplam 6.450.000,00-TL’nin aktarılması konusunun
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 2258
sayılı yazısı, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ve şahıslara ait Edirne Merkez Bülbüladası İki
Köprüarası Kırkkavak Mevkii 1093 ada, 24, 26, 27, 28, 29 ve 30 nolu parsellerdeki taşınmazların
malikleri ile kira anlaşması yapan Arslanlı Turizm Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin bahse konu parsellerde
otopark işletmeciliği yapma talebine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih
ve 4193 sayılı uygunluk yazıları ekte olup, geçici otopark olarak kullanılması konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 1864 sayılı
yazısı, Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 10 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2013
tarih ve 4245 sayılı yazısı, İmar komisyonunca alınan 28.08.2013 tarih ve 2013/211, 212, 213 sayılı
imar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2013 tarih ve 4266 sayılı yazısı
ekinde, 13.05.2013 tarih ve 14399437-250-14165 sayılı Mahalli İdareler yazısına istinaden
Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı
kararları ile kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu karar ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 29.08.2013 tarih ve 4244 sayılı yazısı, İmar komisyonunca alınan 04.09.2013 tarih
ve 2013/214, 215 sayılı imar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2013 tarih
ve 4257 sayılı yazısı ekinde, 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatları Yönetmeliğinin 4. maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine
dahil edilmek istenen, İlimiz Merkez Oğulpaşa Köyü Osmaniye Mahallesi No: Bila 4075 Parsel’ de
bulunan Havsa İlçe Jandarma Komutanlığının görüş yazısı ve ekleri Zabıta Müdürlüğünün
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04.09.2013 tarih ve 647 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama
yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 7
madde meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantıya ait 03.07.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi Kazım Apartmanı No:17 adresinde bulunan Çevre
Eğitim ve Kültür Derneğinin kullandığı taşınmazın fiziki şartlarının iyi olmaması sebebi ile sosyal,
kültürel, birlikte yaşama bilinci, kentleşme ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için öncülük
eden kurumun Çavuşbey Mahallesi Selimiye Çıkmaz Aralığı Sokak adresinde bulunan taşınmazın 3
yıllık kirasının ödenmesi ile ilgili Çavuşbey Çevre Eğitim ve Kültür Derneğinin 11.07.2013 tarih ve
10 sayılı yazı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.07.2013 tarih ve 3463 sayılı yazısı ekinde
Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Çavuşbey Çevre Eğitim ve Kültür Derneğinin; Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi
Kazım Apartmanı No:17 adresinde bulunan Çevre Eğitim ve Kültür Derneğinin kullandığı
taşınmazın fiziki şartlarının iyi olmaması sebebi ile sosyal, kültürel, birlikte yaşama bilinci,
kentleşme ve sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi için öncülük eden kurumun Çavuşbey Mahallesi
Selimiye Çıkmaz Aralığı Sokak adresinde bulunan taşınmazın 3 yıllık kirasının ödenmesinin uygun
görüldüğüne oybirliği ile karar verilmiştir.
5- İl Trafik Komisyon Başkanlığı’nın 21.02.2005 tarih ve 2005/01 nolu kararına istinaden İlimizde
faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 adet faytonun tescilleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
yapılmış olup, tescili yapılan faytonlar Nisan ve Eylül ayları arasında komisyonca belirlenen
güzergahlar da faaliyetlerini sürdürmekte olup, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tescili
yapılan faytonların çalışma esaslarının belirlenmesi gerekmekte olup, konunun Trafik Komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.07.2013 tarih ve 1688 sayılı yazısı
Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İlimizde faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 adet faytonun çalışma esaslarının belirlenmesi
için konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Trafik Komisyonunun almış olduğu 16.07.2013 tarih ve 2013/11, 12 sayılı Trafik Komisyon
kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 05.08.2013 tarih ve 1773 sayılı yazısı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Trafik Komisyonunun almış olduğu 16.07.2013 tarih ve 2013/11, 12 sayılı Trafik Komisyon
kararlarının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
7- 4 adet konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
14.08.2013 tarih ve 1800 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
4 adet konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen, İlimiz
Merkez İstasyon Mahallesi Dr. Bahattin Öğütmen Sokak sağ taraf 12 numara dahil başlar ve biter
olan yerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 02.08.2013 tarih ve 35979-917 sayılı görüş yazısı ve
ekleri Zabıta Müdürlüğünün 13.08.2013 tarih ve 476 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4. maddesi
h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen, İlimiz Merkez
İstasyon Mahallesi Dr. Bahattin Öğütmen Sokak sağ taraf 12 numara dahil başlar ve biter olan yerin
içkili yerler bölgesine ilave edilmesine, meclis üyesi Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA,
Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN’in red, diğer
mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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9- Edirne Belediye Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 2013/28 sayılı kararıyla Edirne Belediyesi
yürürlükte bulunan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik
yapılmasına dair düzenlemenin bazı maddelerinin Edirne İdare Mahkemesinde görülen 2013/230
Esas nolu dava kapsamında 28.06.2013 tarihinde yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş
olup, bu gelişmeler ve düzenlemeler neticesinde; yürürlükte bulunan yönetmeliğin bir kısım
maddelerinde değişiklik yapan 02.01.2013 tarih ve 2013/28 sayılı Meclis Kararının 3., 7., 8., 9., ve
14 maddelerinin iptal edilmesi hususu ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 14.08.2013 tarih
ve 1801 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in bu maddede oy kullanmayacağını belirtmesinden
sonra, Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu maddenin oylamasında oy kullanmamış olup yapılan
oylama sonucunda; Edirne İdare Mahkemesinin 2013/230 Esas nolu kararına istinaden Belediye
Meclisinin 02.01.2013 tarih ve 2013/28 sayılı kararındaki 3., 7., 8., 9. ve 14. maddelerinin iptal
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan
Hüsamettin GÖÇ’ün şehrimize yapmış olduğu ağaçlandırma, çiçeklendirme, parkların
düzenlenmesi ve görsel açıdan büyük önem taşıyan süs havuzlarının yapımı ve bakımında üstün
gayret ve hizmetlerinden dolayı Başkanlık Makamınca ödüllendirilmesi konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 13.08.2013 tarih ve 525 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü
emrinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan Hüsamettin GÖÇ’e bir adet beşibiryerde verilmesi ile
ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz Park ve Bahçeler
Müdürlüğü emrinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan Hüsamettin GÖÇ’ün şehrimize yapmış
olduğu ağaçlandırma, çiçeklendirme, parkların düzenlenmesi ve görsel açıdan büyük önem taşıyan
süs havuzlarının yapımı ve bakımında üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı Başkanlık Makamınca
Hüsamettin GÖÇ’e bir adet beşibiryerde verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi, Pafta: 155, Ada: 1043,
Parsel: 46 sayılı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan spor tesislerinin adının “İbrahim Acar Spor
Tesisleri” konulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 14.08.2013 tarih ve 450 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi, Pafta: 155, Ada: 1043,
Parsel: 46 sayılı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan spor tesislerinin adının “İbrahim Acar Spor
Tesisleri” konulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Çubukçular Sokakta bulunan Ada:253, Parsel:93 sayılı
taşınmazın varisleri Ayfer ÇELİKDAĞ ve Asım Aydın BİNGÖL 25.07.2013 tarihli dilekçelerinde
2. derece korunması gerekli kültür varlığı olan 204.00 m2 yüzölçümlü ev vasıflı taşınmazlarına
dilekçelerinde Belediyemize şartlı olarak bağışlamak istediklerini belirtmiş olup, söz konusu tescilli
taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağış olarak
Edirne Belediyesi adına tescil edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak
ve İstimlak Müdürlüğünün 20.08.2013 tarih ve 459 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.08.2013
tarih ve 459 sayılı yazısının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan
oylama sonucunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.08.2013 tarih ve 459 sayılı yazısının
geriye çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
13- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı nüshasında yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olup, söz konusu 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
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ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro
Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz
doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, ilgili Yönetmelik
hükümlerine göre Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 3. derece Teknisyen
kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.08.2013 tarih ve 353 sayılı yazısı Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
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; Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında münhal
bulunan 3. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece Tekniker kadrosunun ihdas
edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine
oybirliği ile karar verilmiştir.
14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü 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.” denilmekte olup, Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.07.2013 tarihli ve 6393 sayılı
Belediyelerde Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli
Tekniker için 2013 yılında 01/07/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek net aylık ücret
tavanı 2.045,18.-TL olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.
fıkrası uyarınca 2013 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Tekniker kadrosunda Tam
Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasını ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.08.2013 tarih ve 354 sayılı yazısı Meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Tekniker için aylık net 2.045,18.-TL ücret
ödenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca; 2013 yılında Belediyemizde münhal
bulunan 1 adet Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve aylık net
2.045,18.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
15- Avusturya’nın Viyana ve Salzburg kentlerinde 05-06-07-08 Eylül 2013 tarihlerinde Öz-kan
Makine Elemanları San. ve Tic. A.Ş. firmasının düzenlemiş olduğu ve tüm masrafların firma
tarafından karşılanacağı su ve kanalizasyon şebekelerinde kullanılan montaj ve demontaj ürünleri
tanıtım ve inceleme teknik gezisine Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Sadi KİREZCİ, Su ve
Kanalizasyon Şebeke Sorumlusu Ayhan ÖZER ve Kanalizasyon Şefi İsmail UMUL’un katılması
hususu ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih ve 719 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Avusturya’nın Viyana ve Salzburg kentlerinde 05-06-07-08 Eylül 2013 tarihlerinde Öz-kan
Makine Elemanları San. ve Tic. A.Ş. firmasının düzenlemiş olduğu ve tüm masrafların firma
tarafından karşılanacağı su ve kanalizasyon şebekelerinde kullanılan montaj ve demontaj ürünleri
tanıtım ve inceleme teknik gezisine Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Sadi KİREZCİ, Su ve
Kanalizasyon Şebeke Sorumlusu Ayhan ÖZER ve Kanalizasyon Şefi İsmail UMUL’un katılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Belediye Encümeninin 06.08.2013 tarih ve 2013/1309 sayılı kararı ile onaylı imar planında
kısmen yolda kaldığından kamulaştırılmasına karar verilen Abdurrahman Mahallesi Pafta: 59, Ada:
579, Parsel: 19 sayılı arsa vasıflı 349.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Hasan ERYILMAZ’ın
taşınmazının Belediyemize ait olan başka bir taşınmaz ile trampasının yapılmasına istinaden talebi
doğrultusunda 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine istinaden mülkiyeti
Belediyemize ait olan Abdurrahman Mahallesi Pafta: 59, Ada: 579, Parsel: 3 sayılı 364.57 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Belediye Encümenince belirlenecek Takdir Kıymet
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Komisyonunca bedel tespitlerinin gerçekleştirilerek karşılıklı trampasının yapılması konusunun
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih ve
464 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Encümeninin 06.08.2013 tarih ve 2013/1309 sayılı kararı ile onaylı imar planında
kısmen yolda kaldığından kamulaştırılmasına karar verilen Abdurrahman Mahallesi Pafta: 59, Ada:
579, Parsel: 19 sayılı arsa vasıflı 349.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Hasan ERYILMAZ’ın
taşınmazının Belediyemize ait olan başka bir taşınmaz ile trampasının yapılmasına istinaden talebi
doğrultusunda 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine istinaden mülkiyeti
Belediyemize ait olan Abdurrahman Mahallesi Pafta: 59, Ada: 579, Parsel: 3 sayılı 364.57 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Belediye Encümenince belirlenecek Takdir Kıymet
Komisyonunca bedel tespitlerinin gerçekleştirilerek karşılıklı trampasının yapılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
17- Belediye Encümeninin 25.12.2012 tarih ve 2012/1710 sayılı kararı ile onaylı imar planında park
alanında kalmakta olan ve 32/66 hissesinin Sabriye İÇKE adına kayıtlı Edirne Merkez
Abdurrahman Mahallesi Pafta: 59, Ada: 580, Parsel: 21 sayılı arsa vasıflı 125.50 m2 yüzölçümlü
taşınmazın hissedarı Sabriye İÇKE’nin kamulaştırma bedelini istemeyerek trampa talebinde
bulunmasına istinaden 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesince taşınmazın
mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Ortaçukur Mahallesi Pafta: E17d07a3b, Ada: 740,
Parsel: 10 sayılı 98.91 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Belediye Encümenince belirlenecek
Takdir Kıymet Komisyonunca bedel tespitlerinin gerçekleştirilerek karşılıklı trampasının yapılması
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2013
tarih ve 465 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2013
tarih ve 465 sayılı yazısının tekrar araştırılmak üzere geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih ve
465 sayılı yazısının geriye çekilmesine oybirliği ile karar verildi.

18- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 14 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2013
tarih ve 4161 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 14 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
19- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 26.08.2013
tarih ve 2013/172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210 sayılı imar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih ve 4162
sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Ahmet ÖNGÜN, Mukadder ÖZKAL’ın 26.08.2013 tarih ve 2013/209 sayılı
İmar Komisyon Kararı ile ilgili olarak red oyu vereceklerini, Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN
Ak Parti Grubu olarak 26.08.2013 tarih ve 2013/209 sayılı İmar Komisyon Kararına çekimser
olduklarını ve çekimser oy vereceklerini belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; meclis
üyesi Ahmet ÖNGÜN, Mukadder ÖZKAL’ın red, Meclis Üyesi Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY,
Belgin İBA, Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN’in
çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile 26.08.2013 tarih ve 2013/209 sayılı İmar
Komisyon Kararının İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar
verilmiştir.
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.08.2013 tarih ve 2013/172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
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207, 208, 210 sayılı imar komisyon kararlarının imar komisyonundan geldiği şekilde kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
20- 06.8.8 fonksiyonel kodlu İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 03.05.01.05 harita yapım ve alım
giderleri kaleminden 1.100.000,00-TL.’nin, 06.03.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğüne ait 06.05.07.09 kanalizasyon tesisi yapım giderleri kaleminden 4.000.000,00-TL’nin,
03.2.0 fonksiyonel kodlu İtfaiye Müdürlüğüne ait 06.05.07.01 hizmet binası kaleminden
1.150.000,00-TL’nin, 06.07.07.01 hizmet binası kaleminden 200.000,00-TL’nin Fen İşleri
Müdürlüğünün 03.08.06.01 kodlu bütçe harcama kalemine toplam 6.450.000,00-TL’nin aktarılması
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2013
tarih ve 2258 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
06.8.8 fonksiyonel kodlu İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 03.05.01.05 harita yapım ve
alım giderleri kaleminden 1.100.000,00-TL.’nin, 06.03.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğüne ait 06.05.07.09 kanalizasyon tesisi yapım giderleri kaleminden 4.000.000,00-TL’nin,
03.2.0 fonksiyonel kodlu İtfaiye Müdürlüğüne ait 06.05.07.01 hizmet binası kaleminden
1.150.000,00-TL’nin, 06.07.07.01 hizmet binası kaleminden 200.000,00-TL’nin Fen İşleri
Müdürlüğünün 03.08.06.01 kodlu bütçe harcama kalemine toplam 6.450.000,00-TL’nin
aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ve şahıslara ait Edirne Merkez Bülbüladası İki Köprüarası
Kırkkavak Mevkii 1093 ada, 24, 26, 27, 28, 29 ve 30 nolu parsellerdeki taşınmazların malikleri ile
kira anlaşması yapan Arslanlı Turizm Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin bahse konu parsellerde otopark
işletmeciliği yapma talebine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2013 tarih ve 4193
sayılı uygunluk yazıları ekte olup, geçici otopark olarak kullanılması konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.08.2013 tarih ve 1864 sayılı
yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ve şahıslara ait Edirne Merkez Bülbüladası İki
Köprüarası Kırkkavak Mevkii 1093 ada, 24, 26, 27, 28, 29 ve 30 nolu parsellerin geçici otopark
olarak kullanılmasının uygun görüldüğüne oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 10 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2013
tarih ve 4245 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 10 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
23- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 28.08.2013
tarih ve 2013/211, 212, 213 sayılı imar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.08.2013 tarih ve 4266 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.08.2013 tarih ve 2013/211, 212, 213 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan
geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
24- 13.05.2013 tarih ve 14399437-250-14165 sayılı Mahalli İdareler yazısına istinaden Belediye
Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı kararları ile
kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu karar İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.08.2013 tarih ve 4244 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Ahmet ÖNGÜN’ün 24. sırada yer alan 1. Murat Mahallesi 16. Sokak’ın Dr.
Nadir Cent Sokak olarak, 28. sırada yer alan Fatih Mahallesi 17. Sokak Dr. Ömer Faruk Çaylı
Sokak olarak, 53. sırada yer alan Şükrüpaşa Mahallesi Göçmen Sokak’ın İbrahim Soyan Sokak
olarak düzeltilmesi önerisi aynen benimsenerek 24. sırada yer alan 1. Murat Mahallesi 16. Sokak’ın
Dr. Nadir Cent Sokak olarak, 28. sırada yer alan Fatih Mahallesi 17. Sokak Dr. Ömer Faruk Çaylı
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Sokak olarak, 53. sırada yer alan Şükrüpaşa Mahallesi Göçmen Sokak’ın İbrahim Soyan Sokak
olarak düzeltilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; 13.05.2013 tarih ve 14399437-250-14165
sayılı Mahalli İdareler yazısına istinaden Belediye Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı
ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı kararları ile kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış
olduğu kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.08.2013 tarih ve 4244 sayılı yazısı ekinde
geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
25- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 04.09.2013
tarih ve 2013/214, 215 sayılı imar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.09.2013
tarih ve 4257 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
04.09.2013 tarih ve 2013/214, 215 sayılı imar komisyon kararlarının imar komisyonundan geldiği
şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
26- 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen, İlimiz
Merkez Oğulpaşa Köyü Osmaniye Mahallesi No: Bila 4075 Parsel’ de bulunan yerin Havsa İlçe
Jandarma Komutanlığının görüş yazısı ve ekleri Zabıta Müdürlüğünün 04.09.2013 tarih ve 647
sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğinin 4.
maddesi h bendi ve 29-30-31. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen, İlimiz
Merkez Oğulpaşa Köyü Osmaniye Mahallesi No: Bila 4075 Parsel’ de bulunan yerin içkili yerler
bölgesine ilave edilmesine, meclis üyesi Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA, Mehmet
SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN’in red, diğer mevcut
üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
04.09.2013 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine
uyularak bir sonraki meclis toplantısının 02.10.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye
Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

Önder ÖZCAN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye
Meclisinin 2013 dönemine ait 02.10.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda
yapmış olduğu Ekim ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan hususlara
dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Hakan İNCİ, Murat KAYASÖKEN, Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut
KESKİN, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Alaeddin ALTINDİŞ, Cemil BARBAROS, Savaş
ÜNER, Recep Ali AKIN, İbrahim ADADA, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN,
Şefik KONDURAL, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Gönül UYANIKTIR, Metin MERCAN, Ahmet ÖNGÜN, Murat
MURATOĞLU, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Belgin İBA.
MAZERETLİ OLANLAR
Mukadder ÖZKAL, Hasan YÜREK, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacaklarını bildiren üyelerden Mukadder
ÖZKAL, Hasan YÜREK, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN’ in mazeretleri uygun
görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Edirne Katı Atık
Yönetim Birliği Tüzüğünün “Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev ve Hizmetler”
başlıklı 5. Maddesi doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi ile 15. Maddesi
(g) bendi ve 15. Maddesi 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla
imtiyaz devri yapmak ve 18. Maddesi (e) bendi gereğince üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek
suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yaptırılacak olan “Edirne Katı Atık Yönetim
Birliği Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması ile Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve
İşletilmesi İşi” ile ilgili Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Birlik Meclisinin 24.01.2013 tarih ve
2013/04 No’lu kararı ile tesiste uygulanacak teknolojiler, yer alacak tesisler ve üniteler belirlenmiştir.
Ancak, halen belediyeler tarafından yürütülmekte olan;
1- Katı Atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı hizmetlerinin, Edirne Katı Atık Yönetim
Birliği tarafından yapılacak ihale çerçevesinde, ihale şartnamelerinde belirtilen yüklenicinin toplama
taşıma ve bertaraf ile ilgili yükümlülüklerinin başlama tarihleri itibari ile birlik tarafından
yürütülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Birlik
üyesi Belediyelere yapılacak yazılı bildirim üzerine, bugüne kadar birlik üyesi belediyeler
tarafından meclis kararları ile su faturaları içinde tahakkuk ve tahsil edilmekte olan evsel katı atık
ücretlerinin, bildirim tarihi itibari ile 27.10.2010 tarih ve 277412 R.G. sayılı “Atık Su Altyapı ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik” in 8. Maddesi (1-c) Fıkrası ve 22. Maddeleri doğrultusunda yine aynı şekilde Birlik
üyesi belediyeler tarafından su faturaları içinde tahakkuk ve tahsil edilmesine devam edilmesi, tahsil
edilen ücretlerin bu tarihten itibaren tahsil edilme dönemleri itibari ile aylık olarak birlik hesabına
aktarılması,
2- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 9., 25. ve 31. Maddeleri doğrultusunda
Belediyeler tarafından
yerine
getirilen
tıbbi
atıkların
toplanması
taşınması
ve
sterilizasyonu hizmetlerinin de Birlik tarafından yapılacak yazılı bildirim üzerine, ihale
şartnamelerinde belirtilen yükümlülüklerin başlama itibari ile, bildirimde belirtilecek tarihten
itibaren Edirne Katı Atık Yönetim Birliği tarafından yürütülmesi ve bu doğrultuda sağlık kuruluşları
tarafından toplama taşıma ve sterilizasyon ücretlerinin birlik hesabına yatırılması, sağlık kuruluşları
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ile belediyeler arasında imzalanan “Tıbbi Atık Sözleşmelerinin” bildirim tarihi itibari ile sağlık
kuruluşları ile birlik arasında imzalanması ile ilgili Edirne Katı Atık Birliğinin 26.09.2013 tarih ve
337 sayılı yazısı, İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
01.10.2013 tarih ve 2013/229, 232 sayılı imar komisyonu kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
01.10.2013 tarih ve 4676 sayılı yazısı ekinde, Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı
Değişikliği talepleri ile ilgili 18 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2013 tarih ve 4677 sayılı yazısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünün 01.10.2013 tarih ve 4678 sayılı yazısına istinaden, İmar Komisyonunun 01.10.2013
tarih ve 232 sayılı kararı ile uygun bulunan Edirne Merkez Ada:1373 Parsel:2 ve Ada:1374 Parsel:4
sayılı taşınmazlarda kalan ve spor alanı olarak hizmet veren tesislerin kısmen yol boşluğunda kalan
kısımlarının, buradaki yol hattının kaydırılmasına istinaden koordinatları T1 y:463438,20
x:4616890,56 T2 y:463401,63 x:4616869,55 T3 y:463397,07 x:4616867,15 T4 y:463392,35
x:4616865,09 T5 y:463387,49 x:4616863,38 T6 y:463382,52 x:4616362,02 T7 y:463377,47
x:4616861,03 T8 y:463372,35 x:4616860,41 T9 y:463367,21 x:4616860,17 T10 y:463362,06
x:4616860,30 T11 y:463356,93 x:4616860,81 T12 y:463351,86 x:4616861,69 T13 y:463352,66
x:4616870,85 T14 y:463432,30 x:4616900,23 T15 y:463432,43 x:4616900,31 koordinatları arasında
kalan 1391,09 m² lik alanın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2013 tarih 4678 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme
alınması hususunda oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda
belirtilen gündem dışı 4 madde meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantıya ait 04.09.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Buçuktepe Pafta: 127, Ada:473, Parsel:50 sayılı
48.78 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
gereğince satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.09.2013 tarih ve 523 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Buçuktepe Pafta: 127, Ada:473, Parsel:50
sayılı 48.78 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
gereğince satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta:85, Ada:826, Parsel:1
sayılı taşınmazın 3.446,30 m² olan alanının 3.407,14 m² olarak düzeltilmesi ve “Tarla” olan cinsinin
“Arsa” olarak değiştirilmesi, Pafta:85, Ada:826, Parsel:2 sayılı taşınmazın 1.182,20 m² olan alanının
1.196,24 m² olarak düzeltilmesi ve “Kerpiç Ev ve Arsa” olan cinsinin “Arsa” olarak değiştirilmesi,
Pafta:85, Ada:826, Parsel:3 sayılı taşınmazın 1.871,50 m² olan alanının 1.891,68 m² olarak
düzeltilmesi “Ahşap Ev ve Arsa” olan cinslerini “Arsa” olarak değiştirilmesi, Pafta:85, Ada:826,
Parsel:4 sayılı taşınmazın 4.488,30 m² olan alanının 4.458,97 m² olarak düzeltilmesi, Pafta:85,
Ada:828, Parsel:3 sayılı taşınmazın 15.573,20 m² olan alanının 15.654,70 m² olarak
düzeltilmesinden sonra Pafta:85, Ada:826, Parsel:4 sayılı taşınmaza ve Pafta:85, Ada:828, Parsel:3
sayılı taşınmazlara bitişik ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 163,01 m²’lik kadastral yolun imar
adası içinde kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan
sonra, Pafta:85, Ada:826, Parsel:1, 2, 3, 4 ve Pafta:85, Ada:828, Parsel:3 sayılı taşınmazların ekli
folyesinde (B) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (C), D), (E), (F),
(G), (H), (I), (J), (K) ve (L) harfleriyle gösterildiği şekilde 10’a ifrazı yapılarak ekli folyesinde (F)
harfi ile gösterilen 58,67 m²’lik, ekli folyesinde (G) harfi ile gösterilen 38,10 m²’lik, ekli folyesinde
(H) harfi ile gösterilen 28,54 m²’lik, ekli folyesinde (I) harfi ile gösterilen 6,09 m²’lik, ekli
folyesinde (J) harfi ile gösterilen 8,75 m²’lik, ekli folyesinde (K) harfi ile gösterilen 3,33 m²’lik, ekli
folyesinde (L) harfi ile gösterilen 19,53 m²’lik toplam 163,01 m²’lik alan ile ekli folyesinde (A) harfi
ile gösterilen 163,01 m²’lik yoldan ihdas edilerek oluşan alanın trampa edilmesi konusunun 5393
sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak
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Müdürlüğünün 18.09.2013 tarih ve 531 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Pafta:85, Ada:826,
Parsel:1 sayılı taşınmazın 3.446,30 m² olan alanının 3.407,14 m² olarak düzeltilmesine ve “Tarla”
olan cinsinin “Arsa” olarak değiştirilmesine, Pafta:85, Ada:826, Parsel:2 sayılı taşınmazın 1.182,20
m² olan alanının 1.196,24 m² olarak düzeltilmesine ve “Kerpiç Ev ve Arsa” olan cinsinin “Arsa”
olarak değiştirilmesine, Pafta:85, Ada:826, Parsel:3 sayılı taşınmazın 1.871,50 m² olan alanının
1.891,68 m² olarak düzeltilmesine “Ahşap Ev ve Arsa” olan cinslerini “Arsa” olarak
değiştirilmesine, Pafta:85, Ada:826, Parsel:4 sayılı taşınmazın 4.488,30 m² olan alanının 4.458,97 m²
olarak düzeltilmesine, Pafta:85, Ada:828, Parsel:3 sayılı taşınmazın 15.573,20 m² olan alanının
15.654,70 m² olarak düzeltilmesinden sonra Pafta:85, Ada:826, Parsel:4 sayılı taşınmaza ve
Pafta:85, Ada:828, Parsel:3 sayılı taşınmazlara bitişik ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 163,01
m²’lik kadastral yolun imar adası içinde kalmasından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi
adına senede bağlandıktan sonra, Pafta:85, Ada:826, Parsel:1, 2, 3, 4 ve Pafta:85, Ada:828, Parsel:3
sayılı taşınmazların ekli folyesinde (B) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli
folyesinde (C), D), (E), (F), (G), (H), (I), (J), (K) ve (L) harfleriyle gösterildiği şekilde 10’a ifrazı
yapılarak ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 58,67 m²’lik, ekli folyesinde (G) harfi ile gösterilen
38,10 m²’lik, ekli folyesinde (H) harfi ile gösterilen 28,54 m²’lik, ekli folyesinde (I) harfi ile
gösterilen 6,09 m²’lik, ekli folyesinde (J) harfi ile gösterilen 8,75 m²’lik, ekli folyesinde (K) harfi ile
gösterilen 3,33 m²’lik, ekli folyesinde (L) harfi ile gösterilen 19,53 m²’lik toplam 163,01 m²’lik alan
ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 163,01 m²’lik yoldan ihdas edilerek oluşan alanın trampa
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Edirne Merkez Buçuktepe Mahallesi Pafta:125, Ada:475, Parsel:11 ve 12 sayılı taşınmazlara
bitişik ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik yolun imar adası içinde kalmasından dolayı
yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlanması, mülkiyeti Ali YILMAZ:13/20 ve
Ali YÖRÜK:7/20’e ait, Edirne Merkez Buçuktepe Mahallesi Pafta:125, Ada:475, Parsel:1 sayılı
taşınmaz ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik yoldan ihdas edilerek oluşan parselin
ekli folyesinde (B) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid edilmesi, (B) parselin ekli folyesinde (C) harfi
ile gösterilen 9,83 m2’lik kısmı ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik yoldan ihdas
edilen kısmın trampa yapılması, (B) parselin ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik
kısmının yolda kalmasından dolayı sicilinden terk edilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye
Kanunu’na göre Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
18.09.2013 tarih ve 4489 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez Buçuktepe Mahallesi Pafta:125, Ada:475, Parsel:11 ve 12 sayılı taşınmazlara
bitişik ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik yolun imar adası içinde kalmasından dolayı
yoldan ihdas edilerek Edirne Belediyesi adına senede bağlanmasına, mülkiyeti Ali YILMAZ:13/20
ve Ali YÖRÜK:7/20’e ait, Edirne Merkez Buçuktepe Mahallesi Pafta:125, Ada:475, Parsel:1 sayılı
taşınmaz ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik yoldan ihdas edilerek oluşan parselin
ekli folyesinde (B) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid edilmesine, (B) parselin ekli folyesinde (C)
harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik kısmı ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 9,83 m2’lik yoldan
ihdas edilen kısmın trampa yapılmasına, (B) parselin ekli folyesinde (C) harfi ile gösterilen 9,83
m2’lik kısmının yolda kalmasından dolayı sicilinden terk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Edirne Merkez İskenderköy Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:4 sayılı taşınmaza bitişik ekli
folyesinde (a) harfi ile gösterilen 1095,96 m2’lik yolun, Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:3 sayılı
taşınmaza bitişik ekli folyesinde (b) harfi ile gösterilen 996,08 m2’lik yolun, Pafta:47N-IIc Ada:144
Parsel:2 sayılı taşınmaza bitişik ekli folyesinde (c) harfi İle gösterilen 1308,37 m2’lik yolun,
Pafta:17O-ld Ada:144 Parsel:1 sayılı taşınmaza bitişik ekli folyesinde (d) harfi ile gösterilen
1145,59 m2’lik yolun imar adası içinde kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne
Belediyesi adına senede bağlanması, mülkiyeti Gümüş İnşaat Nalburiye ve Sanayi Tic.Ltd.Şti.’ne
ait Pafta:17O-ld Ada:144 Parsel:1, Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:2, Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:3
Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:4 yoldan ihdas suretiyle oluşan mülkiyeti Edirne Belediyesi’ne ait
ekli folyesinde (a), (b), (c) ve (d) harfleriyle gösterilen taşınmazların ekli folyesinde (e) harfiyle
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gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (e) harfiyle gösterilen parselin ekli
folyesinde (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) harfleriyle gösterildiği şekilde 6’ya ifrazından sonra ekli
folyesinde (j) harfiyle gösterilen 4090,62 m2’ lik parsel yolda kaldığından cinsi “yol” olarak
sicilinden terk edilmesi ve ekli folyesinde (k) harfiyle gösterilen 575,40 m2’ lik parsel parkta
kaldığından cinsi “park” olarak sicilinden terk edilmesi, ekli folyesinde (a), (b), (c) ve (d) harfleriyle
gösterilen yoldan ihdas edilen parseller ile yola ve parka terk edilen (j) ve (k) harfleriyle gösterilen
parsellerin trampa yapılması konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2013 tarih ve 4537
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Merkez İskenderköy Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:4 sayılı taşınmaza bitişik ekli
folyesinde (a) harfi ile gösterilen 1095,96 m2’lik yolun, Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:3 sayılı
taşınmaza bitişik ekli folyesinde (b) harfi ile gösterilen 996,08 m2’lik yolun, Pafta:47N-IIc Ada:144
Parsel:2 sayılı taşınmaza bitişik ekli folyesinde (c) harfi İle gösterilen 1308,37 m2’lik yolun,
Pafta:17O-ld Ada:144 Parsel:1 sayılı taşınmaza bitişik ekli folyesinde (d) harfi ile gösterilen
1145,59 m2’lik yolun imar adası içinde kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek Edirne
Belediyesi adına senede bağlanmasına, mülkiyeti Gümüş İnşaat Nalburiye ve Sanayi Tic.Ltd.Şti.’ne
ait Pafta:17O-ld Ada:144 Parsel:1, Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:2, Pafta:47N-IIc Ada:144 Parsel:3
Pafta: 47N-IIc Ada:144 Parsel:4 yoldan ihdas suretiyle oluşan mülkiyeti Edirne Belediyesi’ne ait
ekli folyesinde (a), (b), (c) ve (d) harfleriyle gösterilen taşınmazların ekli folyesinde (e) harfiyle
gösterildiği şekilde tevhidi yapıldıktan sonra ekli folyesinde (e) harfiyle gösterilen parselin ekli
folyesinde (f), (g), (h), (ı), (j) ve (k) harfleriyle gösterildiği şekilde 6’ya ifrazından sonra ekli
folyesinde (j) harfiyle gösterilen 4090,62 m2’ lik parsel yolda kaldığından cinsi “yol” olarak
sicilinden terk edilmesine ve ekli folyesinde (k) harfiyle gösterilen 575,40 m2’ lik parsel parkta
kaldığından cinsi “park” olarak sicilinden terk edilmesine, ekli folyesinde (a), (b), (c) ve (d)
harfleriyle gösterilen yoldan ihdas edilen parseller ile yola ve parka terk edilen (j) ve (k) harfleriyle
gösterilen parsellerin trampa yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Arnavutköy Mevkii Pafta:E17d07b1a Ada:2665
parsel:4 sayılı arsa vasıflı taşınmazın 70.55/1000 m2 hissesi, Pafta:E17d07b1a Ada:2665 parsel:5
sayılı arsa vasıflı taşınmazın 58.52/1000 m2 hissesi, Edirne Merkez Fırınlarsırtı Mevkii
Pafta:E17d07b2a Ada:2671 parsel:1 sayılı arsa vasıflı 4063.02 m2 yüzölçümlü taşınmaz,
Pafta:E17d07d2a Ada:2679 parsel:1 sayılı arsa vasıflı 6469.79 m2 yüzölçümlü taşınmaz,
Pafta:E17d07b1c Ada:2694 Parsel:7 sayılı arsa vasıflı taşınmazın 332.56/1000 m2 hissesi,
Pafta:E17d07b2d Ada:2718 Parsel:2 sayılı arsa vasıflı taşınmazın 51.94/1000 m2 hissesinin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 24.09.2013 tarih ve 555 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Arnavutköy Mevkii Pafta:E17d07b1a
Ada:2665 parsel:4 sayılı arsa vasıflı taşınmazın 70.55/1000 m2 hissesi, Pafta:E17d07b1a Ada:2665
parsel:5 sayılı arsa vasıflı taşınmazın 58.52/1000 m2 hissesi, Edirne Merkez Fırınlarsırtı Mevkii
Pafta:E17d07b2a Ada:2671 parsel:1 sayılı arsa vasıflı 4063.02 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
Pafta:E17d07d2a Ada:2679 parsel:1 sayılı arsa vasıflı 6469.79 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
Pafta:E17d07b1c Ada:2694 Parsel:7 sayılı arsa vasıflı taşınmazın 332.56/1000 m2 hissesi,
Pafta:E17d07b2d Ada:2718 Parsel:2 sayılı arsa vasıflı taşınmazın 51.94/1000 m2 hissesinin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satılmasına Meclis Üyesi Önder ÖZCAN,
Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN’ in red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile
karar verilmiştir.
9- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 23.09.2013
tarih ve 2013/216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240 sayılı kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2013 tarih
ve 4533 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN İmar Komisyonunun almış olduğu 23.09.2013 tarih
ve 2013/237 sayılı karara AK Parti Grubu olarak çekimser oy vereceklerini, Meclis Üyesi Hakan
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İNCİ’ nin, 23.09.2013 tarih ve 2013/239 sayılı İmar Komisyonu kararı ile ilgili olarak arkadaşlarının
önerileri doğrultusunda bazı düzeltmeler yaptıklarını, onları okuyacağını, 239. sayılı İmar
Komisyonu kararının okuduğu bölümlerinin okuduğu gibi oylanmasını istediğini belirtmesinden
sonra, 239 sayılı İmar Komisyon Kararının mevcut plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili
maddenin 4.paragrafının 7.2 maddesinin “Tonoz çatı veya kubbe çatı uygulanması durumunda hiçbir
şekilde % 33 eğim dışına çıkılamaz. Çatı eğimi saçak genişliği bitim noktasından hesaplanır.”
şeklinde değiştirilmesi, 5. paragrafının “7.2 yapılarda % 33 eğim ile bulunacak mahya kotunu
geçmemek kaydıyla çatı eğimi serbesttir. Tonoz çatı veya kubbe çatı uygulanması durumunda hiçbir
şekilde % 33 eğim dışına çıkılamaz. Çatı eğimi saçak genişliği bitim noktasından hesaplanır. Bu
şekilde inşa edilecek yapıların çatılarında;….” şeklinde değiştirilmesi, 7.paragrafının “Bu alanlarda
sportif amaçlara yönelik, kafeterya, büfe, soyunma odası, genel hela, yönetim ve bekçi kulübesi
dışında yapı yapılamaz. (02.07.2008 tarih ve 2008/97-320) Ancak spor alanının 15.000 m2’den
büyük olması durumunda aşağıda belirtilen yapılaşma şartlarına uymak kaydıyla alanda Otel
(Barınma yeri, Lojman vb.) ve Restoran işlevleri yapılabilir.” şeklinde değiştirilmesi, Plan Notlarına
İlave Edilecek Maddeler kısmının l. Paragrafının Öneri Madde: Planda emsal şartı getirilen imar
adalarında eğimden dolayı kat kazanılması halinde, kazanılan bodrum katlarda kesinlikle konaklama
amaçlı (otel, pansiyon, yurt vb. gibi) olmayan ticari birimler ve depolar veya kısmen kat kazanılması
halinde yalnızca bir üst katındaki işyeri ile eklenti olan depolar veya zemin kattaki konut ile
bağlantılı zemin kat konut birimi izdüşümünü aşmayan dubleks veya tripleks konutlar emsal
hesabına dahil edilmeksizin yapılabilir. Ancak bu tür kullanımlarda iskan edilecek bodrum kısımları
kanalizasyon kanal kotu altında ise ilgili projesinde atıksu deşarjı pompalı sistem ile çözülmesi
zorunludur. Bu tür bodrum kullanımları ilave kazanılan toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlarına göre maliyetin ticari birimler ve depolarda %50’si,
konutlarda %25’i kadar ücret ödenmesi halinde yapılabilir.” şeklinde değiştirilmesi, Plan Notlarına
ilave Edilecek Maddeler kısmının 3. paragrafının sonuna “Bina cephesi 16m’den fazla olması
durumunda kademe yapılır.” cümlesinin eklenmesine, 4.paragrafının “İmar planında Kavgaz,
Kimyalar, Fırınlarsırtı ve Arnavutköy Mevkiilerinde veya Şükrüpaşa Mahallesi, Fatih Mahallesi ve
I.Murat Mahallesi sınırları içinde imar planında kat yüksekliği belirtilmeyerek yükseklik serbest
verilen imar adalarında yükseklik en fazla 12 kat uygulanacaktır. Ancak her durumda yapılacak
yapının kotu 147 m. kotunu geçemez. Kot uygulamaları sonucunda taşınmazda emsal hakkı
kullanılamaması durumunda Belediye Meclisince taşınmaza özel kot veya taban alanı belirlemesi
yapılabilir” şeklinde değiştirilmesi, Yeniden Düzenlenen Maddelerin 2. paragrafının “7.5. Madde:
Ön bahçesiz yapı nizamında kapalı ve açık çıkmalar, karşı komşu çıkması ile arası en az 7.00 m. ve
genişliği en fazla 1 m. olmak kaydıyla toplam binanın çıkma yapılacak cephesinin %60’ını ve varsa
tretuar genişliğini aşmayacak şekilde yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak kapalı ve açık çıkmaların
tretuarların üzerinden birinci kat taban üst kotuna kadar yüksekliği en az 3.80 m. olmalıdır. Tretuar
olmayan yerlerde 0,18 m. yükseklik ilave edilebilir. 1.00 m. çıkma genişliğinden sonra bina
cephesinde tasarım amaçlı konulacak Fransız balkon vb. mimari öğelerin genişliği de 0,20 m.den
fazla olamaz. Zemin kat taban döşemesi hariç üst katlarda yapılan genişliği 0.20 m.yi geçmeyen
motif çıkmalar kapalı çıkma olarak değerlendirilmez.” olarak değiştirilmesi hususlarını Meclis Üyesi
Hakan İNCİ’ nin okumasından sonra Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’ nin Meclis Üyesi Hakan
İNCİ’ nin okuduğu şekilde oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda,
23.09.2013 tarih ve 2013/239 sayılı İmar Komisyonu kararının Meclis Üyesi Hakan İNCİ’ nin
okuduğu bölümlerinin okuduğu şekilde değişiklikler yapılması ile birlikte İmar Komisyonu kararının
geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’ in İmar Komisyonunun almış olduğu 23.09.2013 tarih
ve 2013/237 sayılı karara AK Parti Grubu olarak çekimser oy vereceklerini belirtmesinden sonra
yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyesi Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN’
in çekimser oyları ile 23.09.2013 tarih ve 2013/237 sayılı İmar Komisyonu kararının kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.09.2013 tarih ve 2013/216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231,
233, 234, 235, 236, 238, 240 sayılı kararlarının yapılan oylama sonucunda; İmar Komisyonundan
geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
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10- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 15 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2013
tarih ve 4535 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 15 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- 19 Eylül 2010 tarihinde Tunceli’ de Şehit düşen Polis Memuru Cem KERMAN ve Eşi Dilay
KERMAN’ ın anısını yaşatmak için ekli paftada işaretli park alanının isminin Şehit Cem-Dilay
KERMAN olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2013 tarih ve 4536
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
19 Eylül 2010 tarihinde Tunceli’ de Şehit düşen Polis Memuru Cem KERMAN ve Eşi Dilay
KERMAN’ ın anısını yaşatmak için ekli paftada işaretli park alanının isminin Şehit Cem-Dilay
KERMAN olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12- 13.05.2013 tarih ve 14399437-250-14165 sayılı Mahalli İdareler yazısına istinaden Belediye
Meclisinin 03.06.2009 tarih ve 2009/195 sayılı ve 02.02.2011 tarih ve 2011/42 sayılı kararları ile
kurulan Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 23.09.2013 tarih ve 2013/10 sayılı kararı İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2013 tarih ve 4534 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Sinan SEÇKİN’ in 12.09.2013 tarihli dilekçesine istinaden Şükrüpaşa Mahallesi, 232. Sokak
adının Necati SEÇKİN olarak değiştirilmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde; ekli paftada
işaretli Şükrüpaşa Mahallesi 232. Sokağın isminin Necati SEÇKİN olarak değiştirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarihli toplantısında havale edilen konular ile ilgili olarak Trafik
Komisyonunca alınan 18.09.2013 tarih ve 2013/13, 14, 15, 16, 17 sayılı Trafik Komisyon kararları
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.09.2013 tarih ve 2019 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 18.09.2013 tarih ve
2013/13, 14, 15, 16, 17 sayılı Trafik Komisyon kararlarının oylamasına geçmezden önce Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in 18.09.2013 tarih ve 2013/15 ve 16 sayılı Trafik Komisyon
kararının oylamasında bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Serkan OLTANDİKEN, 18.09.2013 tarih ve 2013/15 ve 16 sayılı Trafik Komisyon kararının
oylamasında bulunmamış ve oy kullanmamıştır.
Meclis Üyesi Hakan İNCİ, 18.09.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Trafik Komisyon kararının
sonuç kısmının, 12 metrelik otobüslerin alınması ile ilgili 03.07.2013 tarih ve 2013/277 sayılı
kararının yeniden değerlendirilmesi için Edirne İdare Mahkemesinde görülen 2013/230 Esas sayılı
davanın sonucunun beklenmesinin; Edirne Belediyesi’nin 07.03.2012 tarih ve 2012/107 sayılı
Meclis Kararı ile Edirne Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapılmış
olup, tanımlarda bulunan Midibüs (küçük otobüs) tanımında belirtilen toplam yolcu kapasitelerinde
artırıma gidilmeksizin mevcut tanıma; 26 (oturak) + 33 (ayakta), 25 (oturak) + 1 (sürücü) + 33
(ayakta), 21 (sabit koltuk) + 4 (katlanır koltuk) +33 (ayakta- engelli yolcu bindiğinde 25 ayakta)
ilave edilmesinin, okuduğu şekilde değiştirilmesini önerdiğini, bu önerisi üzerine yapılan oylama
sonucunda;
Trafik Komisyonunca alınan 18.09.2013 tarih ve 2013/15 sayılı Trafik Komisyon kararının
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’ nin okuduğu ve önerdiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarihli toplantısında havale edilen konular ile ilgili olarak
Trafik Komisyonunca alınan 18.09.2013 tarih ve 2013/13, 14, 16, 17 sayılı Trafik Komisyon
kararlarının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
14- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı nüshasında yayımlanarak
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yürürlüğe girmiş olup, söz konusu 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 cetveli eksiksiz
doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, ilgili Yönetmelik
hükümlerine göre Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 3. derece Teknisyen
kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.09.2013 tarih ve 460 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
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; Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında münhal
bulunan 3. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 8. derece Mühendis kadrosunun ihdas
edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine
oybirliği ile karar verilmiştir.
15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü 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.” denilmekte olup, Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.07.2013 tarih ve 6393 sayılı Mahalli
İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli
Mühendis için 2013 yılında 01.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek net ücret aylık
tavanı 2.612,51.-TL olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.
fıkrası uyarınca; 2013 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis için Tam Zamanlı
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ödenecek net ücret tutarının meclisimizde görüşülerek
karara bağlanması hususu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.09.2013 tarih ve
461 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca; 2013 yılında
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis için Tam Zamanlı Sözleşmeli personel
çalıştırılmasına ve 01.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 2.612,51.-TL ücret
ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Tüzüğünün “Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen
Görev ve Hizmetler” başlıklı 5. Maddesi doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.
Maddesi ile 15. Maddesi (g) bendi ve 15. Maddesi 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığı’nın kararıyla imtiyaz devri yapmak ve 18. Maddesi (e) bendi gereğince üzerinde sınırlı
ayni hak tesis etmek suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yaptırılacak olan “Edirne
Katı Atık Yönetim Birliği Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması ile Entegre Katı Atık Yönetimi
Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi” ile ilgili Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Birlik Meclisinin
24.01.2013 tarih ve 2013/04 No’lu kararı ile tesiste uygulanacak teknolojiler, yer alacak tesisler ve
üniteler belirlenmiştir. Ancak, halen belediyeler tarafından yürütülmekte olan;
1- Katı Atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı hizmetlerinin, Edirne Katı Atık Yönetim
Birliği tarafından yapılacak ihale çerçevesinde, ihale şartnamelerinde belirtilen yüklenicinin toplama
taşıma ve bertaraf ile ilgili yükümlülüklerinin başlama tarihleri itibari ile birlik tarafından
yürütülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Birlik
üyesi Belediyelere yapılacak yazılı bildirim üzerine, bugüne kadar birlik üyesi belediyeler
tarafından meclis kararları ile su faturaları içinde tahakkuk ve tahsil edilmekte olan evsel katı atık
ücretlerinin, bildirim tarihi itibari ile 27.10.2010 tarih ve 277412 R.G. sayılı “Atık Su Altyapı ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
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Yönetmelik” in 8. Maddesi (1-c) Fıkrası ve 22. Maddeleri doğrultusunda yine aynı şekilde Birlik
üyesi belediyeler tarafından su faturaları içinde tahakkuk ve tahsil edilmesine devam edilmesi, tahsil
edilen ücretlerin bu tarihten itibaren tahsil edilme dönemleri itibari ile aylık olarak birlik hesabına
aktarılması,
2- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 9., 25. ve 31. Maddeleri doğrultusunda
Belediyeler tarafından yerine getirilen tıbbi atıkların toplanması taşınması ve sterilizasyonu
hizmetlerinin de Birlik tarafından yapılacak yazılı bildirim üzerine, ihale şartnamelerinde belirtilen
yükümlülüklerin başlama itibari ile, bildirimde belirtilecek tarihten itibaren Edirne Katı Atık
Yönetim Birliği tarafından yürütülmesi ve bu doğrultuda sağlık kuruluşları tarafından toplama
taşıma ve sterilizasyon ücretlerinin birlik hesabına yatırılması, sağlık kuruluşları ile belediyeler
arasında imzalanan “Tıbbi Atık Sözleşmelerinin” bildirim tarihi itibari ile sağlık kuruluşları ile birlik
arasında imzalanması ile ilgili Edirne Katı Atık Birliğinin 26.09.2013 tarih ve 337 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak müzakerede;
Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Tüzüğünün “Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe
Devredilen Görev ve Hizmetler” başlıklı 5. Maddesi doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 14. Maddesi ile 15. Maddesi (g) bendi ve 15. Maddesi 3. Fıkrasına göre Danıştay’ın
görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla imtiyaz devri yapmak ve 18. Maddesi (e) bendi gereğince
üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yaptırılacak
olan “Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması ile Entegre Katı Atık
Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi” ile ilgili Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Birlik
Meclisinin 24.01.2013 tarih ve 2013/04 No’lu kararı ile tesiste uygulanacak teknolojiler, yer alacak
tesisler ve üniteler belirlenmiştir. Ancak, halen belediyeler tarafından yürütülmekte olan;
1- Katı Atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı hizmetlerinin, Edirne Katı Atık Yönetim
Birliği tarafından yapılacak ihale çerçevesinde, ihale şartnamelerinde belirtilen yüklenicinin toplama
taşıma ve bertaraf ile ilgili yükümlülüklerinin başlama tarihleri itibari ile birlik tarafından
yürütülmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği tarafından Birlik
üyesi Belediyelere yapılacak yazılı bildirim üzerine, bugüne kadar birlik üyesi belediyeler
tarafından meclis kararları ile su faturaları içinde tahakkuk ve tahsil edilmekte olan evsel katı atık
ücretlerinin, bildirim tarihi itibari ile 27.10.2010 tarih ve 277412 R.G. sayılı “Atık Su Altyapı ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik” in 8. Maddesi (1-c) Fıkrası ve 22. Maddeleri doğrultusunda yine aynı şekilde Birlik
üyesi Edirne Belediyesi tarafından su faturaları içinde tahakkuk ve tahsil edilmesine devam
edilmesine, tahsil edilen ücretlerin bu tarihten itibaren tahsil edilme dönemleri itibari ile aylık olarak
birlik hesabına aktarılmasına,
2- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 9., 25. ve 31. Maddeleri doğrultusunda Edirne
Belediyesi tarafından yerine getirilen tıbbi atıkların toplanması taşınması ve sterilizasyonu
hizmetlerinin de Birlik tarafından yapılacak yazılı bildirim üzerine, ihale şartnamelerinde belirtilen
yükümlülüklerin başlama itibari ile, bildirimde belirtilecek tarihten itibaren Edirne Katı Atık
Yönetim Birliği tarafından yürütülmesine ve bu doğrultuda sağlık kuruluşları tarafından toplama
taşıma ve sterilizasyon ücretlerinin birlik hesabına yatırılmasına, sağlık kuruluşları ile belediyeler
arasında imzalanan “Tıbbi Atık Sözleşmelerinin” bildirim tarihi itibari ile sağlık kuruluşları ile
Edirne Katı Atık Yönetim Birliği arasında imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
17- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 01.10.2013
tarih ve 2013/229, 232 sayılı imar komisyon kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2013
tarih ve 4676 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, 01.10.2013 tarih ve 2013/229 sayılı İmar
Komisyon kararının geriye çekilmesi önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda;
01.10.2013 tarih ve 2013/229 sayılı İmar Komisyonu kararının geriye çekilmesine, İmar
komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 01.10.2013 tarih ve
2013/232 sayılı imar komisyon kararının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne
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oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 18 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2013
tarih ve 4677 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 18 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
19- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 01.10.2013 tarih ve 4678 sayılı yazısına istinaden,
İmar Komisyonunun 01.10.2013 tarih ve 232 sayılı kararı ile uygun bulunan Edirne Merkez
Ada:1373 Parsel:2 ve Ada:1374 Parsel:4 sayılı taşınmazlarda kalan ve spor alanı olarak hizmet veren
tesislerin kısmen yol boşluğunda kalan kısımlarının, buradaki yol hattının kaydırılmasına istinaden
koordinatları T1 y:463438,20 x:4616890,56 T2 y:463401,63 x:4616869,55 T3 y:463397,07
x:4616867,15 T4 y:463392,35 x:4616865,09 T5 y:463387,49 x:4616863,38 T6 y:463382,52
x:4616362,02 T7 y:463377,47 x:4616861,03 T8 y:463372,35 x:4616860,41 T9 y:463367,21
x:4616860,17 T10 y:463362,06 x:4616860,30 T11 y:463356,93 x:4616860,81 T12 y:463351,86
x:4616861,69 T13 y:463352,66 x:4616870,85 T14 y:463432,30 x:4616900,23 T15 y:463432,43
x:4616900,31 koordinatları arasında kalan 1391,09 m² lik alanın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.10.2013 tarih 4678 sayılı
yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 01.10.2013 tarih ve 4678 sayılı yazısına
istinaden, İmar Komisyonunun 01.10.2013 tarih ve 232 sayılı kararı ile uygun bulunan Edirne
Merkez Ada:1373 Parsel:2 ve Ada:1374 Parsel:4 sayılı taşınmazlarda kalan ve spor alanı olarak
hizmet veren tesislerin kısmen yol boşluğunda kalan kısımlarının, buradaki yol hattının
kaydırılmasına istinaden koordinatları T1 y:463438,20 x:4616890,56 T2 y:463401,63 x:4616869,55
T3 y:463397,07 x:4616867,15 T4 y:463392,35 x:4616865,09 T5 y:463387,49 x:4616863,38 T6
y:463382,52 x:4616362,02 T7 y:463377,47 x:4616861,03 T8 y:463372,35 x:4616860,41 T9
y:463367,21 x:4616860,17 T10 y:463362,06 x:4616860,30 T11 y:463356,93 x:4616860,81 T12
y:463351,86 x:4616861,69 T13 y:463352,66 x:4616870,85 T14 y:463432,30 x:4616900,23 T15
y:463432,43 x:4616900,31 koordinatları arasında kalan 1391,09 m² lik alanın Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından
ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin 02.10.2013 günlü
toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki
meclis toplantısının 06.11.2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

Recep Ali AKIN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2013 dönemine ait 06.11.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye
Meclis Salonunda yapmış olduğu Kasım ayı toplantısındaki I. birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Hakan İNCİ, Murat KAYASÖKEN, Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR,
Mahmut KESKİN, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Savaş ÜNER, Recep Ali AKIN, İbrahim
ADADA, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Murat
MURATOĞLU, Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY,
Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Mukadder ÖZKAL, Ömer GEZGİNERLER, Cemil BARBAROS.
MAZERETLİ OLANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Gönül UYANIKTIR, Alaeddin ALTINDİŞ, Metin
MERCAN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Belgin İBA.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacaklarını bildiren üyelerden Namık
Kemal DÖLENEKEN, Gönül UYANIKTIR, Alaeddin ALTINDİŞ, Metin MERCAN, Hasan
Kıvanç ÖZAKINCI, Belgin İBA’nın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ,
mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Pafta: E17d07a4c,
Ada: 702, Parsel: 51 sayılı 3.44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Edirne Merkez
Babademirtaş Mahallesi Pafta: E17d07a4c, Ada: 702, Parsel: 50 sayılı 76.14 m2 yüzölçümlü
arsa vasıflı taşınmaz, Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi Pafta: 67/2, Ada: 218, Parsel: 142
sayılı 280.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesine istinaden satışı konusunun Belediye meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün 25.10.2013 tarih ve 736 sayılı yazısı, Edirne Merkez Yıldırım
Mahallesi ekli imar plan örneğinde işaretli taşınmazın üzerinde bulunan mevcut yapının 10 yıl
süre ile kiraya verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 31.10.2013 tarih ve 956 sayılı yazısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.
maddesinin b fıkrası gereğince; İlimizde bulunan muhtaç özürlü vatandaşlardan gelen talep
dilekçeleri doğrultusunda dağıtılmak üzere akülü özürlü aracı alınması konusunun Belediye
meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.11.2013 tarih ve
4733 sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile
ilgili 11 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 05.11.2013 tarih ve 5084 sayılı yazısı, İmar komisyonuna havale edilen
konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 04.11.2013 tarih ve 2013/258, 259, 260,
261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.11.2013 tarih ve 5085
sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını
belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 5 madde
meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
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3- Bir önceki toplantıya ait 02.10.2013 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Arif KUDAY’ın, 02.10.2013 tarihli tutanağın 13. maddesinde yer alan
Trafik Komisyonundan gelen minibüslerin tarifinin tekrar görüşülmesi önerisi üzerine yapılan
oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 02.10.2013 tarihli tutanak, meclis üyesi Arif
KUDAY’ın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
4- Edirne Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 2013/162 sayılı kararının 3. maddesi ile
belirlenen 3 Nolu Hat güzergahının; Sarayiçi yerleşkesi ve Yeniimaret semtlerindeki yoğun
yolcu talepleri karşılığında İl Merkezinde yaşanılan sıkıntıların giderilmesi ve güzergahın
ulaşım planında belirlenen hale uygun olması için 3 Nolu hattın Sarayiçi Yerleşkesi - KülliyeYeniimaret - Gazimihal - Bankalar - Orduevi - Ayşekadın - DSİ-Ayşekadın - Zübeyde Hanım
Caddesi - Güngör Mazlum Caddesi - Ayçiçeği Heykeli - İlhami Ertem Caddesi - İbrahim Ay
Caddesi - Şevki Arman Caddesi - Olin - Tıp Fakültesi - Fen Edebiyat Fakültesi - Otogar
şeklinde düzenlenmesi ve bu hattın depolama yerinin Otogar ve Sarayiçi Yerleşke Depolama
alanı olarak belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 21.10.2013 tarih ve 2159 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin 3 nolu hat güzergahının düzenlenmesi ile
ilgili konunun görüşülmesinde Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN’in oy kullanmayacağını
ve 3 nolu hat güzergahının düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
21.10.2013 tarih ve 2159 sayılı yazısının Trafik Komisyonunca incelendikten sonra meclise
gelmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, Meclis Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu
maddenin görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama sonucunda; 3 nolu hat
güzergahının düzenlenmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 21.10.2013 tarih ve
2159 sayılı yazısının Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin kuruluş aşamasının bittiğinden ve
yönetim binasının ihtiyaca cevap vermediğinden, ihtiyaçlarına cevap verebilecek 5 yıl süre ile
yer kiralanması talepleri ile ilgili 03.10.2013 tarih ve 15656 sayılı dilekçeleri Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğünün 22.10.2013 tarih ve 4516 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin kuruluş aşamasının bittiğinden ve
yönetim binasının ihtiyaca cevap vermediğinden, Belediyemizce ihtiyaçlarına cevap
verebilecek 5 yıl süre ile yer kiralanmasına oybirliği ile karar verildi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Pafta:
E17d07d2d, Ada: 602, Parsel: 125 sayılı 16.47 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışı konusunun Belediye meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.10.2013 tarih ve 730 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Pafta:
E17d07d2d, Ada: 602, Parsel: 125 sayılı 16.47 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Belediye Meclisinin 05.06.2013 tarih ve 2013/233 sayılı kararında geçen Merkez
Fındıkfakih Mahallesi Pafta: 76, Ada: 525, Parsel: 27 sayılı 9.38 m2 yüzölçümlü taşınmazın
parsel numarasının 57 olacak şekilde değiştirilerek kararın tashih edilmesi ile ilgili Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün 23.10.2013 tarih ve 731 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
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Belediye Meclisinin 05.06.2013 tarih ve 2013/233 sayılı kararındaki Merkez
Fındıkfakih Mahallesi Pafta: 76, Ada: 525, Parsel: 27 sayılı 9.38 m2 yüzölçümlü taşınmazın
parsel numarasının 57 olarak tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik “22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu 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 cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.”
denilmekte olup, buna göre ekli listelerde yer alan Belediyemiz personelinin derece
değişikliklerinin meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünün 23.10.2013 tarih ve 526 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
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; Belediyemiz personelinin
derece değişikliklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen
kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Belediyemizin Analitik Bütçe Esasına göre hazırlanan 2014 yılına ait Gelir-Gider Bütçesi
ve Bütçe Tarife Cetvellerinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 22.10.2013 tarih ve 2499 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve II.
Birleşimin 15 Kasım 2013 Cuma günü saat 14:00’te yapılması ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 5
(BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına, II.
Birleşimin 15 Kasım 2013 Cuma günü saat 14:00’te yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
10- Edirne İl Emniyet Müdürlüğünün Yunus ekibinde kullanılmak üzere Belediyemizce İl
Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekibine bir adet motosiklet alınması konusunun Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 25.10.2013 tarih ve 635 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünün Yunus ekibinde kullanılmak üzere Belediyemizce İl
Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekibine bir adet motosiklet alınmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
11- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 8 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.10.2013 tarih ve 4956 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 8
adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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12- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.10.2013 tarih ve 2013/241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.10.2013 tarih ve 4955 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Recep Ali AKIN’ın İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 23.10.2013 tarih ve 2013/253 sayılı imar komisyon
kararındaki ticari birimler için %40, konutlar için %10 olması şeklinde önerisi olduğunu,
Meclis Üyesi Hakan İNCİ’nin her iki kullanım için %25 olmasından yana olduğunu, ancak
alınan gurup kararına uyacağını, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin ticari birimler için
%15, konutlar için %10 olması şeklinde önerisi olduğunu ve bunu oylamaya sunacağını
belirtmesinden sonra İmar komisyonunca alınan 23.10.2013 tarih ve 2013/253 sayılı imar
komisyon kararındaki ticari birimler için %15, konutlar için %10 olmasına şeklinde ilave
yapılmasından sonra yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonunca alınan 23.10.2013 tarih
ve 2013/253 sayılı imar komisyon kararına meclis üyesi Ahmet ÖNGÜN’ün red, Arif
KUDAY, Recep Ali AKIN’ın çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile imar
komisyonundan geldiği şekilde kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.10.2013 tarih ve 2013/241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254,
255, 256, 257 sayılı imar komisyon kararlarının imar komisyonundan geldiği şekilde
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Pafta:
E17d07a4c, Ada: 702, Parsel: 51 sayılı 3.44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Edirne
Merkez Babademirtaş Mahallesi Pafta: E17d07a4c, Ada: 702, Parsel: 50 sayılı 76.14 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi Pafta: 67/2, Ada: 218,
Parsel: 142 sayılı 280.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışı konusunun Belediye meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.10.2013 tarih ve 736 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Pafta:
E17d07a4c, Ada: 702, Parsel: 51 sayılı 3.44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Edirne
Merkez Babademirtaş Mahallesi Pafta: E17d07a4c, Ada: 702, Parsel: 50 sayılı 76.14 m2
yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, Edirne Merkez Çavuşbey Mahallesi Pafta: 67/2, Ada: 218,
Parsel: 142 sayılı 280.00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi ekli imar plan örneğinde işaretli taşınmazın üzerinde
bulunan mevcut yapının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.10.2013 tarih ve 956 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi ekli imar plan örneğinde işaretli taşınmazın
üzerinde bulunan mevcut yapının 10 yıl süre ile kiraya verilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrası gereğince; İlimizde bulunan
muhtaç özürlü vatandaşlardan gelen talep dilekçeleri doğrultusunda dağıtılmak üzere akülü
özürlü aracı alınması konusunun Belediye meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğünün 04.11.2013 tarih ve 4733 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
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5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrası gereğince; İlimizde bulunan
muhtaç özürlü vatandaşlardan gelen talep dilekçeleri doğrultusunda dağıtılmak üzere akülü
özürlü aracı alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
05.11.2013 tarih ve 5084 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 11
adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
17- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
04.11.2013 tarih ve 2013/258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 05.11.2013 tarih ve 5085 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İmar komisyonuna havale edilen konular ile
ilgili olarak imar komisyonunca alınan 04.11.2013 tarih ve 2013/268, 270, 275, 277, 280,
285, 286, 289, 291, 293 sayılı imar komisyon kararlarının tekrar görüşülmek üzere
komisyonda değerlendirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama
sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca
alınan 04.11.2013 tarih ve 2013/268, 270, 275, 277, 280, 285, 286, 289, 291, 293 sayılı imar
komisyon kararlarının tekrar görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına,
04.11.2013 tarih ve 2013/258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 271, 272, 273,
274, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 287, 288, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298 sayılı
imar komisyon kararlarının imar komisyonundan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
06.11.2013 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak; sadece Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin ve Bütçe
Tarife Cetvellerini görüşmek üzere II. Birleşimin 15 Kasım 2013 Cuma günü saat 14:00’te
Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

Önder ÖZCAN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne Belediye
Meclisinin 2013 dönemine ait 15.11.2013 Cuma günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda
yapmış olduğu Kasım ayı toplantısındaki II. birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan
hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN, Gönül UYANIKTIR, Mustafa Özkan DİNER,
Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK,
Alaeddin ALTINDİŞ, Cemil BARBAROS, İbrahim ADADA, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ
ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Murat MURATOĞLU, Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan
ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan
OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Hakan İNCİ, Metin MERCAN, Recep Ali AKIN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Belgin İBA.
MAZERETLİ OLANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Savaş ÜNER.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacaklarını bildiren üyelerden Namık Kemal
DÖLENEKEN, Savaş ÜNER’in mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- 2014 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife Teklifleri Meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
2014 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife Teklifleri ile ilgili olarak Belediye Başkanı Hamdi
SEDEFÇİ’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarifelerine “Canlı
Müzik İzin Belgesi Bedeli KDV hariç 500,00.-TL alınması şeklinde ilave yapılması ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimi
tarifelerine “Canlı Müzik İzin Belgesi Bedeli KDV hariç 500,00.-TL alınmasına şeklinde ilave
yapılmasından sonra yapılan oylama sonucunda; 2014 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife
Tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile
karar verilmiştir.
3- 2014 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Bütçesi ile ilgili 18 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
2014 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Bütçesi ile ilgili olarak Belediye Başkanı Hamdi
SEDEFÇİ’nin Bütçe Kararnamesinin 14 nci maddesindeki 1 nüfus için 90,00.-TL’nin 125,00.-TL
olarak, 2 nüfus için 100,00.-TL’nin 150,00.-TL olarak, 3 nüfus için 110,00.-TL’nın 200,00.-TL
olarak, 15 nci maddesindeki Mahalle Muhtarlarına aylık olarak 300,00.-TL ayni yardım
yapılmasının 400,00.-TL olarak değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, Bütçe
Kararnamesinin 14 nci maddesindeki 1 nüfus için 90,00.-TL’nin 125,00.-TL olarak, 2 nüfus için
100,00.-TL’nin 150,00.-TL olarak, 3 nüfus için 110,00.-TL’nın 200,00.-TL olarak, 15 nci
maddesindeki Mahalle Muhtarlarına aylık olarak 300,00.-TL ayni yardım yapılmasının 400,00.-TL
olarak değiştirilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; 2014 Mali Yılı Belediyemiz Analitik
Bütçesi ile ilgili 18 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak 15 ncı maddesi
oyçokluğu ile diğer maddeler ise oybirliği ile kabul edilmiştir.
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4- 2014 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gider Bütçesi Teklifleri Meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
2014 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan
birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi bölüm bölüm oylanarak;
02. Bölüm Toplamının (Özel Kalem Müdürlüğü) 1.911.000,00.-TL,
06. Bölüm Toplamının (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 254.000,00.-TL,
18. Bölüm Toplamının (Yazı İşleri Müdürlüğü) 354.500,00.-TL,
23. Bölüm Toplamının (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 20.694.200,00.-TL
24. Bölüm Toplamının (Hukuk İşleri Müdürlüğü) 491.500,00.-TL,
25. Bölüm Toplamının (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) 1.669.100,00.-TL,
31. Bölüm Toplamının (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 1.595.000,00.- TL
32. Bölüm Toplamının (Fen İşleri Müdürlüğü) 44.463.500,00.- TL,
33. Bölüm Toplamının (Hal Müdürlüğü) 258.000,00.-TL
34. Bölüm Toplamının (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 5.331.000,00.- TL,
35. Bölüm Toplamının (İtfaiye Müdürlüğü) 4.434.500,00.-TL,
36. Bölüm Toplamının (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü) 395.700,00.-TL
37. Bölüm Toplamının (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) 7.003.000,00.-TL,
38. Bölüm Toplamının (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) 13.426.500,00.- TL,
39. Bölüm Toplamının (Temizlik İşleri Müdürlüğü) 15.959.500,00.-TL,
40. Bölüm Toplamının (Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü) 8.901.500,00.-TL,
41. Bölüm Toplamının (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) 4.019.000,00.- TL,
42. Bölüm Toplamının (Veteriner İşleri Müdürlüğü) 5.687.500,00.- TL,
43. Bölüm Toplamının (Zabıta Müdürlüğü) 4.714.000,00.-TL,
Ayrıca Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 1. Bölüm Toplamının İç Borçlanmasındaki
Borçların Ödemesi -6.137.000,00 TL,
olmak üzere 2014 Mali Yılı Belediyemiz Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan
birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzey genel toplamının Gelir Bütçesine denk olarak
147.700.000,00.-TL olarak oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- 2014 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gelir Bütçesi Teklifleri Meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
2014 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi bölüm
bölüm oylanarak;
01. Bölüm Vergi Gelirlerinin Toplamının 19.056.000,00.-TL,
03. Bölüm Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Toplamının 51.134.000,00.-TL,
04. Bölüm Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamının 826.000,00.-TL,
05. Bölüm Diğer Gelirlerin Toplamının 63.362.000,00.-TL,
06. Bölüm Sermaye Gelirlerinin Toplamının 13.321.000,00.-TL
08. Bölüm Alacaklardan Tahsilat Toplamının 1.000,00.-TL olmak üzere
2014 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gelir Bütçesinin genel toplamının 147.700.000,00.-TL
olarak oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Belediye Meclisinin 15.11.2013
günlü Kasım ayı II. Birleşimine ait toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci
maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 04 Aralık 2013 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını Belediye Başkanı Hamdi
SEDEFÇİ tarafından meclis üyelerine bildirilmiştir.
Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Önder ÖZCAN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2013 dönemine ait 04.12.2013 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis
Salonunda yapmış olduğu Aralık ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara
bağlanan hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN, Gönül UYANIKTIR, Mustafa Özkan DİNER,
Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK,
Alaeddin ALTINDİŞ, Metin MERCAN, Cemil BARBAROS, Savaş ÜNER, İbrahim ADADA,
Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI,
Şefik KONDURAL, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA, Mehmet SIRAGEZEN, Önder
ÖZCAN, Feridun ACAR, Serkan OLTANDİKEN.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Recep Ali AKIN, Murat MURATOĞLU, Özcan BAZNAK.
MAZERETLİ OLANLAR
Namık Kemal DÖLENEKEN, Hakan İNCİ.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Namık Kemal
DÖLENEKEN, Hakan İNCİ’nin mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Edirne
Belediyesi Taksi Yönetmeliği’nin madde 5-1. fıkrasının 13. bendinde bulunan; “herhangi bir durağa
kayıtlı ticari taksi plakası devir alanlar devir alma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçmeden başka bir
durağa geçme talebinde bulunamazlar. Devir aldıkları ticari taksinin kayıtlı olduğu durakta en az 3
(üç) yıl çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.” ibaresinin iptal edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 2446 sayılı yazısı, Belediye Meclisinin 06.10.2004 tarih ve
2004/80 sayılı kararı ile “Edirne Doğalgaz, Altyapı Atık Değerlendirme ve Tasfiye, Temizlik,
Enerji, İletişim ve Ulaşım Anonim Şirketi” kurulması karar verilerek adı geçen şirket kurulmuş
olup, Ankara’ da yetkili mercilerden adı geçen şirketimize onay verilmediğinden şirket üzerinden
hiçbir işlem yapılamamakta olup, kurulu bulunan fakat hiçbir tasarrufta bulunamadığımız şirketimiz
için mevzuatı gereği ödememiz gereken vergi ve harçlar olduğundan onay verilmeyen şirketimiz
için ödenen bedeller denetimlerde Sayıştay Sorgusuna konu olarak kişi borcu çıkarılmakta olup, bu
nedenle yukarıda belirtilen şirketimizin fesih kararı alınarak fesih işlemlerinin yerine getirilmesi,
gerekli her türlü masraf ve geçmiş borçlarının ödenmesi işlemleri için Belediyemiz Avukatı Şaban
BAYIR’a yetki verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 3022 sayılı yazısı,
Edirne Merkez ekli imar plan örneğinde işaretli taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2013
tarih ve 1092 sayılı yazısı, Ekli listede belirtilen Belediyemiz birimlerinin harcama kalemlerine yine
ekli listede belirtilen tutarların 06.08.08 fonksiyonel kodlu Fen İşleri Müdürlüğünün 06.05.07.90
ekonomik kodundan aktarma yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 03.12.2013 tarih ve 2760 sayılı yazısı, Metro Turizm ve Ulusoy Turizm
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adına Mustafa ALTUNHAN’ın Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 03.12.2013 tarih ve 18698
sayılı dilekçesinde “terminal ile şehir merkezi arasında ücretsiz servis taşımacılığında kullandıkları
araçların kapasitelerinin talepleri karşılayamadığından müşterilerini mağdur etmemek için daha
yüksek kapasiteli araçlarla ücretsiz servis hizmeti vermek istedikleri” belirtilmekte olup, Edirne
Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğine uygun yüksek kapasiteli araçlarla ücretsiz servis
taşımacılığı yapma taleplerinin görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 03.12.2013
tarih ve 2487 sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını,
belirtmesinden sonra söz alan Meclis Üyesi Arif KUDAY’ın Belediyemizde çalışan taşeron
işçilerin bazılarının ödenmeyen maaşları konusunda bir komisyon kurulmasını ve Belediyemizin
20.000,00.-TL’nin üzerindeki ödemeleri hakkında meclise bilgi verilmesi ile ilgili sözlü önerisinden
sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 5 madde meclis gündemine
oybirliği ile alınmıştır. Arif KUDAY’ın sözlü önergesi oyçokluğu ile meclis gündemine
alınmamıştır.
3- Bir önceki toplantılara ait 06.11.2013 günlü Kasım Ayı I. Birleşimine ait ve 15.11.2013 günlü
Kasım Ayı II. Birleşimine ait tutanaklar aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- S.S. 21 Nolu Edirne Ulaşım Min. Mid. ve Oto. Mot. Taş. Koop.’nin Belediye Başkanlığına
vermiş oldukları 01.08.2013 tarihli dilekçeleri ile kendi çalıştıkları hatlarda şehir içi toplu taşıma
hizmetinde öğrenci-sivil ayrımı yapmaksızın indi-bindi toplu taşıma ücretlerinin 1,00.-TL olması
taleplerine karşılık, Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 2013/404 sayılı kararı ile “S.S. 21
Nolu Edirne Ulaşım Min. Mid. ve Oto Mot. Taş. Koop.’nin 15.08.2013-15.11.2013 tarihleri
arasında kendi çalıştıkları hatlarda şehir içi toplu taşıma hizmetinde öğrenci-sivil ayrımı
yapmaksızın indi-bindi toplu taşıma ücretlerinin 1,00.-TL olması” kararı alınmış olup, S.S. 21 Nolu
Edirne Ulaşım Min. Mid. ve Oto. Mot. Taş. Koop.’nin 05.11.2013 tarih ve 17099 sayılı
dilekçelerinde yine kendi çalıştıkları hatlarda şehir içi toplu taşıma hizmetinde öğrenci-sivil ayrımı
yapmaksızın indi-bindi toplu taşıma ücretinin 15.11.2013-30.03.2014 tarihleri arasında 1,00.-TL
olması talep edilmekte olup, S.S. 21 Nolu Edirne Ulaşım Min. Mid. ve Oto. Mot. Taş. Koop.’nin
kendi çalıştıkları hatlarda şehir içi toplu taşıma hizmetinde öğrenci-sivil ayrımı yapmaksızın 1,00TL. olan indi-bindi toplu taşıma ücret tarifesinin dilekçede belirtilen 30.03.2014 tarihine kadar
uzatılması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 12.11.2013 tarih ve 2324 sayılı yazısı Meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
S.S. 21 Nolu Edirne Ulaşım Min. Mid. ve Oto Mot. Taş. Koop.’nin 15.11.2013-30.03.2014
tarihleri arasında kendi çalıştıkları hatlarda şehir içi toplu taşıma hizmetinde öğrenci-sivil ayrımı
yapmaksızın indi-bindi toplu taşıma ücretlerinin 1,00.-TL olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Trafik Komisyonunun almış olduğu 08.11.2013 tarih ve 2013/18 sayılı Trafik Komisyon kararı
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.11.2013 tarih ve 2392 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 08.11.2013 tarih ve
2013/18 sayılı Trafik Komisyon kararının oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi Serkan
OLTANDİKEN’in bu konunun görüşülmesinde oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Serkan OLTANDİKEN bu konunun görüşülmesinde oy kullanmayarak yapılan oylama
sonucunda; Trafik Komisyonunun almış olduğu 08.11.2013 tarih ve 2013/18 sayılı Trafik
Komisyon kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
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6- Margi Taksi Durağı Yönetiminin 10.10.2013 tarih ve 16082 sayılı dilekçesinde, Margi Taksi
Durağında 12 adet ticari taksi ile faaliyette bulunduklarını, duraklarının yeni bir kuruluş ve yerleşim
yeri olduğundan masraflarının ve tanıtım süreçlerinin devam ettiği ayrıca ekonomik koşulların
yüksek olması nedeniyle 12 adetten fazla ticari taksi aracının duraklarında faaliyet göstermemeleri,
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 21.11.2013 tarih ve 18063 sayılı dilekçesinde Edirne İli
yeni yerleşim bölgesinde yapımı devam eden Yeni Toki Evlerini bulunduğu yerde 24 saat hizmet
vermek üzere Belediye Başkanlığının göstereceği uygun bir yere Taksi Durağı kurulması
taleplerinin Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
21.11.2013 tarih ve 2428 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Margi Taksi Durağı Yönetiminin 10.10.2013 tarih ve 16082 sayılı dilekçelerindeki talepleri
ile Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odasının 21.11.2013 tarih ve 18063 sayılı dilekçesindeki
taleplerinin Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Kirişhane Pafta:E17d07c4d, Ada:2278
Parsel:7 sayılı arsa vasıflı 251,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1636/2400 hissesinin, Edirne Merkez
Süpergeciler Pafta:50L3a, Ada:163, Parsel:46 sayılı arsa vasıflı 356,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın
106/356 hissesinin, Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Pafta:48, Ada:269, Parsel:3 sayılı arsa
vasıflı 224,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:98, Ada:1057,
Parsel:10 sayılı arsa vasıflı 251,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Yeniimaret Pafta:l66,
Ada:965, Parsel:50 sayılı arsa vasıflı 236,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Yıldırım
Mahallesi Pafta:149, Ada: 1005, Parsel:97 sayılı arsa vasıflı 204,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:152, Ada:1039, Parsel:19 sayılı arsa vasıflı 203,87 m2
yüzölçümlü taşınmaz, Edirne Merkez Türkoğlu Mahallesi Pafta:E17d07d1a, Ada:2560, Parsel:2
sayılı arsa vasıflı 2596,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın 38.13/2596 hissesinin, Edirne Merkez
Arnavutköy Pafta:206, Ada:1328, Parsel:1 sayılı 8340,62 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın,
Edirne Merkez İskender Pafta:47N2b, Ada:139, Parsel:3 sayılı arsa vasıflı 712,04 m2 yüzölçümlü
taşınmazın, Edirne Merkez İskender Pafta: 47N2b, Parsel:1796 sayılı 2821,36 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın, Edirne Merkez Dörtkaya Pafta:E17d07a3b, Ada:2605, Parsel:2 sayılı arsa vasıflı
4543,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Dörtkaya Pafta:E17d07b4c, Ada:2416, Parsel:5
sayılı arsa vasıflı 641,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Kavgaz Mahallesi Pafta:220/2,
Ada:1950, Parsel:19 sayılı arsa vasıflı 374,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.11.2013
tarih ve 869 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Kirişhane Pafta:E17d07c4d, Ada:2278
Parsel:7 sayılı arsa vasıflı 251,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1636/2400 hissesinin, Edirne Merkez
Süpergeciler Pafta:50L3a, Ada:163, Parsel:46 sayılı arsa vasıflı 356,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın
106/356 hissesinin, Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Pafta:48, Ada:269, Parsel:3 sayılı arsa
vasıflı 224,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:98, Ada:1057,
Parsel:10 sayılı arsa vasıflı 251,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Yeniimaret Pafta:l66,
Ada:965, Parsel:50 sayılı arsa vasıflı 236,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Yıldırım
Mahallesi Pafta:149, Ada: 1005, Parsel:97 sayılı arsa vasıflı 204,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın,
Edirne Merkez Yıldırım Mahallesi Pafta:152, Ada:1039, Parsel:19 sayılı arsa vasıflı 203,87 m2
yüzölçümlü taşınmaz, Edirne Merkez Türkoğlu Mahallesi Pafta:E17d07d1a, Ada:2560, Parsel:2
sayılı arsa vasıflı 2596,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın 38.13/2596 hissesinin, Edirne Merkez
Arnavutköy Pafta:206, Ada:1328, Parsel:1 sayılı 8340,62 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın,
Edirne Merkez İskender Pafta:47N2b, Ada:139, Parsel:3 sayılı arsa vasıflı 712,04 m2 yüzölçümlü
taşınmazın, Edirne Merkez İskender Pafta: 47N2b, Parsel:1796 sayılı 2821,36 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın, Edirne Merkez Dörtkaya Pafta:E17d07a3b, Ada:2605, Parsel:2 sayılı arsa vasıflı
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4543,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Dörtkaya Pafta:E17d07b4c, Ada:2416, Parsel:5
sayılı arsa vasıflı 641,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Edirne Merkez Kavgaz Mahallesi Pafta:220/2,
Ada:1950, Parsel:19 sayılı arsa vasıflı 374,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanunun 45. maddesine istinaden satışına meclis üyesi Mukadder ÖZKAL, Gönül
UYANIKTIR, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Metin MERCAN, Ahmet ÖNGÜN, Hasan
Kıvanç ÖZAKINCI’nın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2013
tarih ve 5436 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı değişikliği talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 22.11.2013
tarih ve 2013/299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319 sayılı, 25.11.2013 tarih ve 2013/320 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2013 tarih ve 5435 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 22.11.2013 tarih ve 2013/319 sayılı imar komisyon kararının
geriye çekilmesini, 22.11.2013 tarih ve 2013/314 sayılı imar komisyon kararının “Akaryakıt
İstasyonları yerine istasyonu şeklinde düzeltilmesini ve otogarda faaliyet gösteren tüm araçların
faydalanmasını, otogar dışındaki araçların faydalanmaması şartı ile tek bir istasyon kurulmasını”
şeklinde oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra söz alan Meclis Üyesi Murat
KAYASÖKEN’in 22.11.2013 tarih ve 2013/317 sayılı imar komisyon kararındaki “Ada 2491”
sehven yazıldığından “Ada: 2481” olarak düzeltilmesi ile ilgili sözlü önerileri aynen benimsenerek,
22.11.2013 tarih ve 2013/314 sayılı imar komisyon kararının “Akaryakıt İstasyonları yerine
istasyonu şeklinde düzeltilmesinden sonra kararın sonuna “otogarda faaliyet gösteren tüm araçların
faydalanmasını, otogar dışındaki araçların faydalanmaması şartı ile tek bir istasyon kurulmasını”
şeklinde ilave yapıldıktan sonra 22.11.2013 tarih ve 2013/317 sayılı imar komisyon kararındaki
“Ada 2491” sehven yazıldığından “Ada: 2481” olarak düzeltilmesinden sonra yapılan oylama
sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.11.2013 tarih ve 2013/319 sayılı imar komisyon kararının geriye çekilmesine, 22.11.2013 tarih
ve 2013/299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318 sayılı, 25.11.2013 tarih ve 2013/320 sayılı imar komisyon kararlarının İmar
Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin madde 5-1. fıkrasının 13. bendinde bulunan; “herhangi
bir durağa kayıtlı ticari taksi plakası devir alanlar devir alma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçmeden
başka bir durağa geçme talebinde bulunamazlar. Devir aldıkları ticari taksinin kayıtlı olduğu
durakta en az 3 (üç) yıl çalışmayı kabul etmiş sayılırlar.” ibaresinin iptal edilmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 2446 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündem dışı 1. maddenin geriye çekilmesi ile
ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; gündem dışı 1. madde oybirliği
ile geriye çekilmiştir.
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11- Belediye Meclisinin 06.10.2004 tarih ve 2004/80 sayılı kararı ile “Edirne Doğalgaz, Altyapı
Atık Değerlendirme ve Tasfiye, Temizlik, Enerji, İletişim ve Ulaşım Anonim Şirketi” kurulması
karar verilerek adı geçen şirket kurulmuş olup, Ankara’ da yetkili mercilerden adı geçen şirketimize
onay verilmediğinden şirket üzerinden hiçbir işlem yapılamamakta olup, kurulu bulunan fakat
hiçbir tasarrufta bulunamadığımız şirketimiz için mevzuatı gereği ödememiz gereken vergi ve
harçlar olduğundan onay verilmeyen şirketimiz için ödenen bedeller denetimlerde Sayıştay
sorgusuna konu olarak kişi borcu çıkarılmakta olup, bu nedenle yukarıda belirtilen şirketimizin
fesih kararı alınarak fesih işlemlerinin yerine getirilmesi, gerekli her türlü masraf ve geçmiş
borçlarının ödenmesi işlemleri için Belediyemiz Avukatı Şaban BAYIR’a yetki verilmesi ile ilgili
Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 3022 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 06.10.2004 tarih ve 2004/80 sayılı kararı ile kurulan Edirne Doğalgaz,
Altyapı Atık Değerlendirme ve Tasfiye, Temizlik, Enerji, İletişim ve Ulaşım Anonim Şirketinin
fesh edilmesine, fesih işlemlerinin yerine getirilmesi, gerekli her türlü masraf ve geçmiş borçlarının
ödenmesi işlemleri için Belediyemiz Avukatı Şaban BAYIR’a yetki verilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
12- Edirne Merkez ekli imar plan örneğinde işaretli taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi
konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2013
tarih ve 1092 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Merkez ekli imar plan örneğinde işaretli Nokta No: 1, Y=466147.108,
X=4613138.536, Nokta No: 2, Y=466174.769, X=4613128.202, Nokta No: 3, Y=466175.903,
X=4613125.230, Nokta No: 4, Y=466179.588, X=4613123.712, Nokta No: 5, Y=466182.794,
X=4613124.460, Nokta No: 6, Y=466187.629, X=4613125.111, Nokta No: 7, Y=466188.479,
X=4613140.149, Nokta No: 8, Y=466187.090, X=4613154.013, Nokta No: 9, Y=466180.671,
X=4613177.123 koordinatlı 1158.914 m2.lik taşınmazın 10 yıl süre ile kiraya verilmesine meclis
üyesi Mukadder ÖZKAL, Gönül UYANIKTIR, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Metin
MERCAN, Ahmet ÖNGÜN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI’nın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları
ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

13- Ekli listede belirtilen Belediyemiz birimlerinin harcama kalemlerine yine ekli listede belirtilen
tutarların 06.08.08 fonksiyonel kodlu Fen İşleri Müdürlüğünün 06.05.07.90 ekonomik kodundan
aktarma yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 03.12.2013 tarih ve 2760 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
06.08.08 fonksiyonel kodlu Fen İşleri Müdürlüğünün 06.05.07.90 ekonomik kodundan
01.1.1 fonksiyonel kodlu Özel Kalem Müdürlüğünün 03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Gider Kalemine
71.000,00.-TL, 01.1.1 fonksiyonel kodlu Özel Kalem Müdürlüğünün 03.05.09.90 Diğer Hizmet
Alımları Kalemine 195.000,00.-TL, 01.1.1 fonksiyonel kodlu Özel Kalem Müdürlüğünün
03.06.01.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri Kalemine 144.000,00.-TL,
01.1.2 fonksiyonel kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar
Kalemine 62.000,00.-TL, 01.1.2 fonksiyonel kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.01.04.01
Sosyal Haklar Kalemine 40.000,00.-TL, 01.1.2 fonksiyonel kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğünün
03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Gideri Kalemine 325.000,00.-TL, 01.1.2 fonksiyonel kodlu Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 04.02.09.01 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Kalemine
1.121.000,00.-TL, 03.1.1 fonksiyonel kodlu Zabıta Müdürlüğünün 01.01.01.01 Temel Maaşlar
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Kalemine 72.000,00.-TL, 03.1.1 fonksiyonel kodlu Zabıta Müdürlüğünün 01.01.02.01 Zamlar ve
Tazminatlar Kalemine 149.000,00.-TL, 03.1.1 fonksiyonel kodlu Zabıta Müdürlüğünün 01.01.04.01
Sosyal Haklar Kalemine 224.000,00.-TL, 03.1.1 fonksiyonel kodlu Zabıta Müdürlüğünün
01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları Kalemine 27.000,00.-TL, 03.1.3 fonksiyonel kodlu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 03.07.01.03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Kalemine 26.000,00.TL, 03.1.3 fonksiyonel kodlu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal
ve Malzeme Alımları Kalemine 34.000,00.-TL, 03.2.0 fonksiyonel kodlu İtfaiye Müdürlüğünün
01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar Kalemine 55.000,00.-TL, 03.2.0 fonksiyonel kodlu İtfaiye
Müdürlüğünün 01.01.04.01 Sosyal Haklar Kalemine 42.000,00.-TL, 04.2.1 fonksiyonel kodlu
Veteriner İşleri Müdürlüğünün 01.01.01.01 Temel Maaşlar Kalemine 68.000,00.-TL, 04.2.1
fonksiyonel kodlu Veteriner İşleri Müdürlüğünün 01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar Kalemine
82.000,00.-TL, 04.2.1 fonksiyonel kodlu Veteriner İşleri Müdürlüğünün 01.01.04.01 Sosyal Haklar
Kalemine 80.000,00.-TL, 04.2.1 fonksiyonel kodlu Veteriner İşleri Müdürlüğünün 03.02.06.03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Kalemine 116.000,00.-TL, 04.2.1 fonksiyonel kodlu Veteriner İşleri
Müdürlüğünün 03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Kalemine 68.000,00.-TL,
04.2.1 fonksiyonel kodlu Veteriner İşleri Müdürlüğünün 05.04.07.90 Diğer Sosyal Amaçlı
Transferler Kalemine 119.000,00.-TL, 04.2.1 fonksiyonel kodlu Veteriner İşleri Müdürlüğünün
06.01.04.90 Diğer Taşıt Alımları Kalemine 183.000,00.-TL, 05.1.0 fonksiyonel kodlu Temizlik
İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Kontrol ve Koruma Biriminin 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları
Kalemine 159.000,00.-TL, 05.3.0 fonksiyonel kodlu Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03.05.09.90
Diğer Hizmet Alımları Kalemine 65.000,00.-TL, 05.3.0 fonksiyonel kodlu Temizlik İşleri
Müdürlüğünün 03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Kalemine 205.000,00.-TL,
06.2.0 fonksiyonel kodlu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.04.02.90 Diğer Yasal Giderler
Kalemine 67.000,00.-TL, 06.2.0 fonksiyonel kodlu Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.02.09.01
TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Kalemine 66.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su
ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 01.01.04.01 Sosyal Haklar Kalemine 42.000,00.-TL, 06.3.0
fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli
Personel Ücretleri Kalemine 4.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğünün 01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Kalemine 186.000,00.TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.02.06.01 Laboratuvar Malz. ile
Kimyevi ve Temizlik Malz. Alımları Kalemine 91.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları Kalemine 32.000,00.-TL,
06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.04.03.01 Vergi Ödemeleri vb.
Giderler Kalemine 86.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
03.05.04.01 İlan Giderleri Kalemine 4.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğünün 03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri Kalemine 11.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel
kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.05.05.03 İş Makinesi Kiralaması Giderleri Kalemine
71.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.07.01.01 Büro ve
İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Kalemine 10.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.07.01.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Kalemine
490.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.07.03.02 Makine
Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Kalemine 47.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünün 03.07.03.90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Kalemine 49.000,00.TL, 06.3.0 fonksiyonel kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 05.03.01.90 Diğerlerine (Devlet
Bütçesi ve Mali Denetimi Geliştirme Projesi, Devlet Muhasebe Projesi OECD Çok Taraflı Eğitim
Merkezi Projesine İlişkin Her Türlü Gider Dahil) Kalemine 91.000,00.-TL, 06.3.0 fonksiyonel
kodlu Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 06.01.05.30 Hareketli İş Makinesi Alımları Kalemine
359.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.01.04.01 Sosyal
Haklar Kalemine 35.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
03.02.05.03 Tören Malzemeleri Alımları Kalemine 86.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür
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ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.09.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları Kalemine
35.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.05.04.01 İlan
Giderleri Kalemine 36.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri Kalemine 48.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları Kalemine 323.000,00.TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.06.01.01 Temsil, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Kalemine 510.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
Kalemine 545.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Kalemine 40.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel
kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.03.01.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık
vb. Kuruluşlara Kalemine 156.000,00.-TL, 08.2.0 fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 05.04.07.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler Kalemine 462.000,00.-TL, 08.2.0
fonksiyonel kodlu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer
Transferler Kalemine 300.000,00.-TL, 08.3.0 fonksiyonel kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünün 03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Kalemine
196.000,00.-TL aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Metro Turizm ve Ulusoy Turizm adına Mustafa ALTUNHAN’ın Belediye Başkanlığına vermiş
olduğu 03.12.2013 tarih ve 18698 sayılı dilekçesinde “terminal ile şehir merkezi arasında ücretsiz
servis taşımacılığında kullandıkları araçların kapasitelerinin talepleri karşılayamadığından
müşterilerini mağdur etmemek için daha yüksek kapasiteli araçlarla ücretsiz servis hizmeti vermek
istedikleri” belirtilmekte olup, Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğine uygun yüksek
kapasiteli araçlarla ücretsiz servis taşımacılığı yapma taleplerinin görüşülmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 03.12.2013 tarih ve 2487 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin gündem dışı 5. maddenin Trafik Komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; gündem dışı
5. maddenin Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
04.12.2013 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine
uyularak bir sonraki meclis toplantısının 03.01.2014 Cuma günü saat 14:00’te Edirne Belediye
Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine bildirmiştir.

Hamdi SEDEFÇİ
Belediye Başkanı

B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

H. Kıvanç ÖZAKINCI
Meclis Katibi
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