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5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 2| inci maddesi hükümlerine uyularak Belediye
Meclisinin 04.12.2020 Cunra günü saat l4:00'te Belediye MecIis Salonunda yapacağı Aralık ayı
toplantıs!na ait gündem aşağıya çıkarllmıştır.

Gündem :

1- 07.11.2020 günlü Kasım Ayı I. Birleşimine ait ve 24.|I.2020 günlü Kasım Ayı Il.
Birleşimine ait toplantı tutanakları.

2- Edirne Merkez Taksici Esııafı Taksimetre Ücret Tarileleri ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonunca alınan 13.11.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Kararı ile Ulaşım
H izmetleri Müdürl üğünün 1 9. l 1.2020 larıh v e 637 623 sayıh yazı sı.

3- Edirne Belediyesi Ulaşını Konıisyonunun 13.1|.2020 tarihli toplantısında almış olduğu
2020106 ve 2020107 sayılı kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün |9.|1.2020
tarih ve 637634 sayılı yazısı.

4- Atıksu Arltma Tesisi İnşaatının devam eden kısmı için l6.835,173.-TL, ikmal inşaatı
kısını için 30.164.82't.-TL olmak üzere SUKAP kapsamında İller Bankası A.Ş'den
toplam 47.000.000.-TL. ek kredi kullanılması, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68.
Maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın
5393 sayılı Belediye Kanunu'ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu
işle ilgili her türlü işlen-ıi yapmaya Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKRN'ın
yetkilendiriln-ıesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 24. l 1.2020 tarih ve
639427 say/ıı yazısı,

5- Kütüphane Taksi Durağı esnafının duraklarının yanında inşaat yapımına
başlanıldığından sorun yaşaıımaması için depolama alanının uygun bir yere
konumlandırılması taleplerinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğüniin 27 .ll .2020 tarih ve 64|994 sayılı yazısı.

6- Edime Belediyesi Su Aboneliği Sözleşmesi Yönetmeliği ve Edime Belediyesi Su
Abonelik Sözleşmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon MüdüIlüğünün 30.1 1 .2020 1arih ve
642389 sayılı yazısı.

7- Edime Belediyesi Meclisimizin 07.11.20l6 tarih ve 20161220 sayılı kararı ile
"Belediyemizin ön ödemeli su sayaç sistemine geçmesi ile ilgili usül ve esasların
belirlenmesi, uygulamaya geçilebilnıesi için gerekli hazırlıkların yapılması" kararı
alınmıştır. Bu bağlamda uygulamaya geçilmesi için tespit edilecek tarihten itibaren; su,

atık su ve arlezyen inşaat abonelerinin ön ödemeli su sayacı kullanmalarına, belirlenecek
tarihten itibaü,en ise bütün inşaat abonelerinin her türlü su sayaçlarının "su sayaç kutusu"
içine alınmalarına, her iki uygulamanın başlama tarihlerinin ve usü[, esaslarının Belediye
Encümeni tarafından belirlenmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
30.1 1.2020 tarih ve 642205 sayıh yazısı.


