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5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 2| inci maddesi hükümlerine uyularak Belediye

Meclisinin oı.ı6.zozo Çarşamba günü saat l4:00,te Belediye Meclis Salonunda yapacağl Ekim ayı

toplantıslna ait gündem aşağlya çıkarllmıştlr.

Gündem :

1- Bir önceki toplantıya a\t 04.09.2020 tarihli tutanak.

2- Edime Merkİz Meydan Mahallesi 706 ada,22 parselde yer alan taşınmazın geçici otopark

olarak kullanllması iıi iıgili Ulaşım Hizmetleri Müdürtüğünün 04,09.2020 tarih ve E.602391

sayılı yazısı.
ı-'ı,ai-. Betediyesi Ulaşım Komisyonunun 25.09.2020 tarihli toplantısında almış olduğu

2020/05 sayllı kaiarı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.o9.2020 tarih ve 613348 sayılı

yazlst.
İ_ ı,ai-" (Merkez) Muhtelif Mahalle, Cadde ve Sokaklarda İçme Suyu, yağmur Suyu ve

kanalizasyon inşaatı yapım işinin devam edebilmesi için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe

Yonetmeliginin iz..udae.i uyannca 2020 yllı bütçesi için Mahalli Kuruluşlardan sağlanacak

finansman ile 50.000.000,00 (ellimilyon) TL. ek ödeneğin verilmesi ile ilgili Su ve

Kanalizasyon Müdürlüğünün 2I .09.2020 tarih ve 609784 sayılı yazısı,

5- Edime Kadastro Mtıdtırıııgtıntın 23.09.2020 tarih ve 2361423 sayılı yazısına istinaden

,ygrıu.a ekipleriyle birlikte ğtırev yapmak üzere Abdunahman Mahallesinde 3 asıl 3 yedek,

iJtİryo, Müalıesinde ı asıı 
-ı yeoek-uilirkişi seçilmesi ile ilgili yazı işleri Müdürlüğünün

23.09.2020 ıarih v e 612326 sayılı yazısı.

6- rca.uagaç Mahallesinde oluşan atıksuların arıtılması kapsamında proje ve ya_pım.işlerine

başlanabİİmesi için iller Bankası,ndan kredi kullanılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon

Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 6l2616 sayılı yazısı,

7_ su ve-kanalizasyon Müdürlüğünün Çalışma yönetmeliğinin değiştirilmesi ile ilgili su ve

Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 6l2500 sayılı yazısı,

s- içı.iıi Yerler Bolgeii ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 6l3033 sayılı

yaZIsl.
9- İçkili Yerler
yaZlst.
l0- Kosova Cumhuriyeti Prizren
Kardeş Şehir ilişkisi tesis edilmesi

Bölgesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25,o9.2020 tarih V9 613063 sayılı

Beledivesi ile Belediye Kanununun 74. maddesine göre

ile ilgiİi rulıtir ve Soİyal işler Müdürlüğünün 25.09.2020

tarih ve 613437 sayılı yazısı.
iı_ gdi_. (Merkez) Muhtelif Mahalle, Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu, yağmursuyu ve

K;;;;;r"; inşaut, şı için iller Bankası A.ş.,den 20.000.000,00._(yirmi Milyon) TL ek

kedi kulianılmus,na l]işı.in 5393 sayıh Belediye Kanunu,nun 68. maddesinde yer alan

ı.oşrıı-rn yerine getirilmesi kaydıyla kediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Edime
g.ı.oir" iıaşı<ani necep GÜRiaN,ın yetkilendirilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon

Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 6l5579 sayılı yazısı,

12_ Kadİtro haritalannda oluşturulan müalİe sınırları ile Maks sisteminde bulunan mahalle

s,n,l.ıaİrnrn uyumlu hale getiriımesi amaclyla mahalle sınırlanmızın sayısal ortamda

too.jınuı, olarak yeniden belirlenmesi ile ilgili imar ve şehircilik Müdürlüğünün 0l , l0,2020

tarih ve 6158l7 sayılı yazısı.
iJ_-s"l.diy".i, ima. i<omisyonunca alınan 01.10.2020 tar|h ve 2020/25 sayılı imar komisyon

ı.uru,, lı" imar ve Şehircilit vt_ıatıtgtintin 01.10.2020 tarih ve 616090 sayılı yazısı.

İı_ i.* komisyonuna havale edilJn konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan

01.10.2020 tarih ve 2020126,27,28,29,30,3|,32, 33 sayılı imar komisyon kararları ile imar

ve Şehircilik Müdiirlüğünün 01.10.2020 tarih ve 616l42 sayılı yazısı,

ıİjİoıaun lhdas, Edime Belediyesi Adına Senede Bağlama, yola Terk, Tevhid, Trampa ile

lıgiıi İ.ur r" şehircilik Müdi.irlüğünün 01.10.2020 tarih ve 6l5882 sayılı yazısı.


