5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 03.01.2014 Cuma günü saat 14.00’te Belediye Meclis
Salonunda yapmış olduğu Ocak 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, Ömer GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Cemil
BARBAROS, Recep Ali AKIN, İbrahim ADADA, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ
ERASLAN, Ahmet ÖNGÜN, Murat MURATOĞLU, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Şefik
KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Mehmet SIRAGEZEN, Feridun
ACAR, Serkan OLTANDİKEN.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR

Namık Kemal DÖLENEKEN, Gönül UYANIKTIR, Alaeddin ALTINDİŞ, Metin
MERCAN, Belgin İBA.
MAZERETLİ OLANLAR

Savaş ÜNER, Önder ÖZCAN.

1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Savaş ÜNER,
Önder ÖZCAN’ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile
karar verilmiştir.
2-Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Trakya Satış
Elemanları Yardımlaşma Derneğinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla Belediyemizden talep etmiş
oldukları 1 (BİR) yıllığına yer kiralaması talepleri ile ilgili 26.12.2013 tarih ve 20111 sayılı
dilekçeleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.12.2013 tarih ve 5681 sayılı yazısı, İmar
komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 31.12.2013 tarih ve
2013/339, 341, 342 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2013
tarih ve 6058 sayılı yazısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrası gereğince;
İlimizde bulunan yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımıza, gelen talep dilekçeleri doğrultusunda
dağıtılmak üzere 2014 yılı sonuna kadar akülü engelli aracı alınması konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.01.2014 tarih ve 02 sayılı
yazısı, Edirne Belediye sınırları ve mücavir sahasında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılan personel servis hizmet ihtiyacına yönelik taşıma ihalelerinde hizmetlerin aksamaması için
Edirne Belediyesi Servis Araç Yönetmeliğine; “Geçici Madde 1: 2014 yılı ile sınırlı olmak üzere
Kamu Kurum ve Kuruşlarını kapsayan personel taşıma ihalelerinin Ulaştırma Denizcilik ve
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Haberleşme Bakanlığından alınmış B2 ve D2 taşıma belge sahibi olanların uhdesinde kalması
halinde, bunlar için özel güzergah izin belgesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
düzenlenerek servis aracı işleticisine verilir. Bu belgeler 2015 yılı araç kiralama ihalelerinde
kullanılamaz.” eklenmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.01.2014 tarih ve 07 sayılı
yazısı, Belediye kiracılarından; kiracılık sorunu olmayıp, sözleşme süresi dolan kiracılarla ilgili
rayiç bedeli yeniden belirlemek suretiyle sözleşme sürelerinin üç yıla kadar olanlar için, on yıl her
yıl değerlendirilerek yenilenmesi, on yılı aşanlara üç yıla kadar aynı usulle her yıl değerlendirilerek
sözleşmelerinin yenilenmesi için idareye yetki verilmesi ile ilgili Meclis Üyesi İbrahim ADADA,
Murat KAYASÖKEN, Mahmut KESKİN, Cemil BARBAROS, Murat MURATOĞLU, Savaş
ÜNER, B. Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Şefik KONDURAL, M. Özkan DİNER, Alaeddin
ALTINDİŞ’in 03.01.2014 tarihli yazılı önergeleri olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda
oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem
dışı 4 madde ve 1 adet önerge meclis gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantıya ait 04.12.2013 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik “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
listede yer alan Belediyemiz personelinin derece değişikliklerinin meclisimizde görüşülerek karara
bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.12.2013 tarih ve 646 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.
5- 6 adet konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
23.12.2013 tarih ve 2620 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
6 adet konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konuların
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Trafik Komisyonunun almış olduğu 19.12.2013 tarih ve 2013/19, 20 sayılı Trafik Komisyon
kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 19.12.2013 tarih ve 2609 sayılı yazısı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Trafik Komisyonunun almış olduğu 19.12.2013 tarih ve 2013/19, 20 sayılı Trafik Komisyon
kararlarının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
7- 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 20.12.2013 tarih ve 2013/11, 12, 13
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sayılı kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.12.2013 tarih ve 5911 sayılı yazısı ekinde
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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 20.12.2013 tarih ve 2013/11,
12, 13 sayılı kararlarının sokak isimleri komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir.
8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 16 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.12.2013
tarih ve 5944 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.
9- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 23.12.2013
tarih ve 2013/321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.12.2013 tarih ve 5945
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 23.12.2013 tarih ve 2013/337, 338 sayılı imar komisyon
kararlarının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, yapılan oylama sonucunda;
imar komisyonunca alınan 23.12.2013 tarih ve 2013/337, 338 sayılı imar komisyon kararlarının
geriye çekilmesine, 23.12.2013 tarih ve 2013/321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara
ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.07.2013 tarih ve 6339
sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu Genelgesinin 4. maddesinde
“2013 yılında çalıştırılmış olanlardan 2014 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında
31.12.2013 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2014 yılına ilişkin aylık net
ücretleri Ocak 2014’ te belirlenecek ve kendileri ile 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak
şekilde 2014 Yılı Ocak ayında 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 ile orantılı olmak üzere Belediye Meclisi Kararı ile tespit edilir.” denilmekte olup,
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis, 1 adet Tekniker 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; 2014 yılında çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli
Personele Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.12.2013 tarih ve 2832 sayılı yazısı ile tespit olunan
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Mühendis için net ücret 2.265,00.-TL., Tekniker için net ücret 1.811,15.-TL., Kısmi Zamanlı
Sözleşmeli Avukat için net ücret 1.038,83.-TL. olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu
maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları uyarınca 2014 yılında; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet
Mühendis ve 1 adet Tekniker kadrolarında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel ve münhal bulunan 1
adet Avukat kadrosunda Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılmasının devamına ve
ödenecek net ücret tutarlarının Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.12.2013 tarih ve 668 sayılı yazısı ve ekleri meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Mühendis için aylık net 2.265,00.-TL., Tekniker
için aylık net 1.811,15.-TL., Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat için aylık net 1.038,83.-TL ücret
ödenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları uyarınca 2014 yılında;
Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis ve 1 adet Tekniker kadrolarında Tam Zamanlı
Sözleşmeli personel ve münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosunda Kısmi Zamanlı Sözleşmeli
Personel çalıştırılmasının devamına, Mühendis için aylık net 2.265,00.-TL., Tekniker için aylık net
1.811,15.-TL., Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat için aylık net 1.038,83.-TL ücret ödenmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Mülkiyeti Fikret BÜYÜKARA:l/2 ve Jale BÜYÜKARA:l/2’ya ait tapunun Edirne, Merkez,
Hacılarezanı Mevkii, Pafta:218, Ada:1401, Parsel:76 sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (A) harfi ile
gösterilen 64,32 m2’lik kısmın ve ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 92,52 m2’lik kısmın imar
adası içinde kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsleri “Arsa” olarak Edirne Belediyesi
adına senede bağlandıktan sonra, ekli folyesinde (C) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid
edilmesinden sonra ekli folyesinde (D) ve (E) parseller olmak üzere ikiye ifrazı, ifraz edildikten
sonra ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen kısmın “Arsa” olan cinsinin “Trafo Yeri” olarak
değiştirilmesi, ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 m2’lik kısım imar planında yolda
kaldığından şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilerek, ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen
64,32 m2’lik kısım ve ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 92,52 m2’lik kısımlar ekli folyesinde
(F) harfi ile gösterilen 228,66 m2’lik kısım ile trampa edildikten sonra ekli folyesinde (D) harfi ile
gösterilen kısmın “Arsa” olarak, (E) harfi ile gösterilen kısmın “Trafo Yeri” olarak Fikret
BÜYÜKARA:l/2 ve Jale BÜYÜKARA:l/2 adına tapuya tescili konusunun 5393 sayılı Belediye
Kanununa göre Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
25.12.2013 tarih ve 5960 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Fikret BÜYÜKARA:l/2 ve Jale BÜYÜKARA:l/2’ya ait tapunun Edirne, Merkez,
Hacılarezanı Mevkii, Pafta:218, Ada:1401, Parsel:76 sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (A) harfi ile
gösterilen 64,32 m2’lik kısmın ve ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 92,52 m2’lik kısmın imar
adası içinde kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsleri “Arsa” olarak Edirne Belediyesi
adına senede bağlandıktan sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterildiği şekilde tevhid
edilmesinden sonra ekli folyesinde (D) ve (E) parseller olmak üzere ikiye ifrazına, ifraz edildikten
sonra ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen kısmın “Arsa” olan cinsinin “Trafo Yeri” olarak
değiştirilmesine, ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 m2’lik kısım imar planında yolda
kaldığından şartsız ve bedelsiz olarak yola terkine, ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 64,32
m2’lik kısım ve ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 92,52 m2’lik kısımlar ekli folyesinde (F)
harfi ile gösterilen 228,66 m2’lik kısım ile trampa edildikten sonra ekli folyesinde (D) harfi ile
gösterilen kısmın “Arsa” olarak, (E) harfi ile gösterilen kısmın “Trafo Yeri” olarak Fikret
BÜYÜKARA:l/2 ve Jale BÜYÜKARA:l/2 adına tapuya tesciline oybirliği ile karar verilmiştir.
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Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, gündemin 10. maddesi seçim olduğundan en son
madde olarak görüşüleceğini belirtmesinden sonra gündem dışı 1. maddenin görüşülmesine
geçilmiştir.
12- Trakya Satış Elemanları Yardımlaşma Derneğinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla
Belediyemizden talep etmiş oldukları 1 (BİR) yıllığına yer kiralaması talepleri ile ilgili 26.12.2013
tarih ve 20111 sayılı dilekçeleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.12.2013 tarih ve 5681
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trakya Satış Elemanları Yardımlaşma
Derneğinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla Belediyemizce 1 (BİR) yıllığına yer kiralaması
talebinin; 3 (ÜÇ) yıl olarak değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan
oylama sonucunda; Trakya Satış Elemanları Yardımlaşma Derneğinin faaliyetlerini yürütmek
amacıyla Belediyemizce 3 (ÜÇ) yıllığına yer kiralamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 31.12.2013
tarih ve 2013/339, 341, 342 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
31.12.2013 tarih ve 6058 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
31.12.2013 tarih ve 2013/339, 341, 342 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan
geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrası gereğince; İlimizde bulunan yardıma
muhtaç engelli vatandaşlarımıza, gelen talep dilekçeleri doğrultusunda dağıtılmak üzere 2014 yılı
sonuna kadar akülü engelli aracı alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.01.2014 tarih ve 02 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin b fıkrası gereğince; İlimizde bulunan
yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımıza, gelen talep dilekçeleri doğrultusunda dağıtılmak üzere
2014 yılı sonuna kadar akülü engelli aracı alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
15- Edirne Belediye sınırları ve mücavir sahasında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan
personel servis hizmet ihtiyacına yönelik taşıma ihalelerinde hizmetlerin aksamaması için Edirne
Belediyesi Servis Araç Yönetmeliğine; “Geçici Madde 1: 2014 yılı ile sınırlı olmak üzere Kamu
Kurum ve Kuruşlarını kapsayan personel taşıma ihalelerinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığından alınmış B2 ve D2 taşıma belge sahibi olanların uhdesinde kalması halinde, bunlar
için özel güzergah izin belgesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenerek servis aracı
işleticisine verilir. Bu belgeler 2015 yılı araç kiralama ihalelerinde kullanılamaz.” eklenmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.01.2014 tarih ve 07 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Belediye sınırları ve mücavir sahasında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılan personel servis hizmet ihtiyacına yönelik taşıma ihalelerinde hizmetlerin aksamaması için
Edirne Belediyesi Servis Araç Yönetmeliğine; “Geçici Madde 1: 2014 yılı ile sınırlı olmak üzere
Kamu Kurum ve Kuruşlarını kapsayan personel taşıma ihalelerinin Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığından alınmış B2 ve D2 taşıma belge sahibi olanların uhdesinde kalması
halinde, bunlar için özel güzergah izin belgesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
düzenlenerek servis aracı işleticisine verilir. Bu belgeler 2015 yılı araç kiralama ihalelerinde
kullanılamaz.” eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5

16- Belediye kiracılarından; kiracılık sorunu olmayıp, sözleşme süresi dolan kiracılarla ilgili rayiç
bedeli yeniden belirlemek suretiyle sözleşme sürelerinin üç yıla kadar olanlar için, on yıl her yıl
değerlendirilerek yenilenmesi, on yılı aşanlara üç yıla kadar aynı usulle her yıl değerlendirilerek
sözleşmelerinin yenilenmesi için idareye yetki verilmesi ile ilgili Meclis Üyesi İbrahim ADADA,
Murat KAYASÖKEN, Mahmut KESKİN, Cemil BARBAROS, Murat MURATOĞLU, Savaş
ÜNER, B. Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Şefik KONDURAL, M. Özkan DİNER, Alaeddin
ALTINDİŞ’in 03.01.2014 tarihli yazılı önergeleri meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Belediye kiracılarından; kiracılık sorunu olmayıp, sözleşme süresi dolan kiracılarla ilgili
rayiç bedeli yeniden belirlemek suretiyle sözleşme sürelerinin üç yıla kadar olanlar için on yıl her
yıl değerlendirilerek yenilenmesine, on yılı aşanlara üç yıla kadar aynı usulle her yıl
değerlendirilerek sözleşmelerinin yenilenmesi için idareye yetki verilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
17- 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 24.12.2013 tarih ve 450 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 25, boş oy sayısı 5, geçersiz oy sayısı yok, geçerli oy sayısı
20 olduğu, buna göre M. Özkan DİNER 20 oy, Şefik KONDURAL 20 oy, Cemil BARBAROS 20
oy, İbrahim ADADA 20 oy, Hasan ÜNER 20 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
03.01.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine
uyularak bir sonraki meclis toplantısının 05.02.2014 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

H. Kıvanç ÖZAKINCI
Meclis Katibi

Recep Ali AKIN
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 05.02.2014 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

Murat KAYASÖKEN, Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Hasan
YÜREK, Cemil BARBAROS, Savaş ÜNER, İbrahim ADADA, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN,
Murat MURATOĞLU, Şefik KONDURAL, Özcan BAZNAK, Hasan ÜNER, Mehmet ÇAKAY,
Mehmet SIRAGEZEN, Serkan OLTANDİKEN.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR

Namık Kemal DÖLENEKEN, Hakan İNCİ, Mukadder ÖZKAL, Gönül UYANIKTIR, Ömer
GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Alaeddin ALTINDİŞ, Metin MERCAN, Recep Ali AKIN, Ahmet
ÖNGÜN, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Belgin İBA, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR.

MAZERETLİ OLANLAR
Erdoğan TAŞIN.

1- Mazeretinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyeden Erdoğan TAŞIN’ın
mazereti uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2-Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Belediye
Meclisinin Edirne Toplu Ulaşım Sistemine Katılım Sözleşmesinin kabul edilmesine ilişkin alınan
20.09.2011 tarih ve 2011/316 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin, Edirne
Kent Konseyi adına Başkan Özer DEMİR’in Edime İdare Mahkemesinde açmış olduğu 2011/1432
Esas ve 2012/622 karar sayılı davada verilen karar ile Katılım Sözleşmesinin 6/3, 6/5 maddeleri
iptal edilmiş olup, öte yandan katılım sözleşmesinin 5/1 maddesi değerlendirildiğinde; söz konusu
maddeyle toplu ulaşım sisteminin daha etkin ve kamuya daha yararlı şekilde yerine getirilmesinin
düzenlendiği anlaşıldığından dava konusu meclis kararı ile katılım sözleşmesinin 5/1 maddesine
ilişkin kısmında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamış olup, dava kısmen iptal, kısmen red ile
sonuçlanmış olup, dava Danıştay’da temyiz edilmiş olup, Danıştay 8. Dairesince Edirne İdare
Mahkemesi kararı onanmış olup, Belediye Meclisinin Edirne Toplu Ulaşım Sistemine Katılım
Sözleşmesinin kabul edilmesine ilişkin 20.09.2011 tarih ve 2011/316 sayılı kararının 6/3, 6/5
maddelerinin iptaline ilişkin Mahkeme Kararının da gözetilerek yeni bir düzenleme yapmak üzere
konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 175 sayılı yazısı, Edirne Genç
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İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İNCİ’nin 23.01.2014 tarihli dilekçesinde
Edirne Genç İşadamları Derneği olarak Trakya Kalkınma Ajansı 2013/2014 Mali Destek Programı
Sosyo Ekonomik Kalkınma Programına sunacakları “Biz Buradayız” isimli proje kapsamında
zihinsel/bedensel engeli olan ve normal gelişim gösteren çocukların birlikte sosyalleşmesini
sağlamak amacıyla “Mutlu Yüzler Hobi ve Oyun Evi” kurulacak olup, bahse konu mekanın
kurulabilmesi için Belediyemiz tarafından inşaatı yapılan Engelli Yaşam Merkezinde zemin kat
dernek 1-2-3-4 isimli odaların ve 1. katta bulunan Oyun Salonu olarak isimlendirilen mekanın ve
bahçenin dernek adına 5 yıl süreyle ücretsiz tahsis edilmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 488 sayılı yazısı,
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 30.01.2014
tarih ve 2014/27, 28 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2014
tarih ve 641 sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri
ile ilgili 5 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 03.02.2014 tarih ve 653 sayılı yazısı, Edirne Belediyesi Servis Araçları
Yönetmeliğinin Madde 13 (e) bendinde bulunan “Anne, Baba, Kardeş, Eş ve çocuklara yapılan
devirlerden ücret alınmaz. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.”
denilmekte olup, bu maddeye ilave “Dededen toruna ve kayınvalide-kayınpederden gelin ya da
damada devirlerden ücret alınmaz.” ibaresinin eklenmesi hususunun Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 04.02.2014 tarih ve 194 sayılı yazısı,
Belediyemize ait 22 ES 537, 22 EN 181, 22 DH 533, 22 AK 778, 22 HL 410, 22 AY 735, 22 HP
932, 22 HV 687, 22 AH 481, 22 EN 179, 22 HL 889, 22 HR 330, 22 HR 833, 22 HV 711, 22 ER
618, 22 ED 299, 22 EK 162, 22.00.13.0006, 22.00.13.0009, 22.00.13.0015, 22 HR 525, 22 HR
524, 22 HR 526, 22 HR 527, 22 EN 242, 22 EN 243, 22 EN 244, 22 DE 432, 22 ES 360, 22 EE
272, 22 EE 379, 22 HR 559, 22 HR 989, 22 ED 313, 22 HV 334, 22 HV 969, 22 ED 848, 22 DD
458, 22 HT 227, 22 NL 217, 22.00.13.0004, 22.00.13.0010, 22.00.13.0005, 22.00.13.0008,
22.00.13.0007, 22.00.13.0001, 22.00.13.0003, 22.00.13.0013, 22.00.13.0011, 22.00.13.0012,
22.00.13.00.16, 22.00.13.0017, 22 ED 884, 22 EN 177, 22 HR 788, 22 NL 161, 22.00.13.0002, 22
HH 217, 22 EP 512, 22 HP 429, 22 HP 593, 22 HN 733, 22 EK 288, 22 EP 513, 22 HE 121, 22 HF
109, 22 NH 447, 22 NH 448, 22 NH 550, 22 AU 284, 22 HV 942, 22 HV 943, 22 EF 235, 22 AL
287, 22 AL 288, 22 EN 178, 22 EH 192, 22 ED 248, 22.00.13.0014, 22 HH 755, 22 HH 558, 22
HH 970, 22 ED 710, 22 ED 454, 22 ED 626, 22 ED 177, 22 ED 543, 22 EN 180, 22 HD 078, 22
ED 342, 22 ED 674, 22 EV 496, 22 EV 254, 22 EC 342, 22 AF 933, 22 ED 602, 22 ED 662, 22
HS 880, 22 ED 766, 22 DH 199, 22 HS 885, 22 ED 753, 22 ED 018, 22 ED 173, 22 AE 667, 22
EP 990, 22 HE 983, 22 ED 113, 22 HN 151, 22 ED 114, 22 ED 112, 22 NL 063, 22 DA 490, 22
ED 841, 22 NK 667, 22 NK 668, 22 NK 671 plakalı araçların kamu hizmetine ayrılması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
04.02.2014 tarih ve 861 sayılı yazısı 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 toplantıya ait 03.01.2014 tarihli tutanak aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
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4- 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde (Ek ders, konferans ve fazla çalışma
ücret tutarları) bulunan “III. Fazla Çalışma Ücreti, B-Aylık Fazla Çalışma Ücreti Resmi Gazetenin
27.12.2013 tarih ve 28864 1. Mükerrer sayılı nüshasında yayınlanmış olup, 6512 sayılı 2014 Mali
Yılında Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 01.01.2014
tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücret konusunun Belediyemiz Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.01.2014 tarih ve 152 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin 2014 Mali Yılında Belediyemizde çalışan Zabıta
ve İtfaiye personeline 01.01.2014 tarihinden itibaren verilecek olan maktu mesai ücretlerinin
276,00.-TL olması önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 2014 Mali Yılında
Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 01.01.2014 tarihinden itibaren verilecek olan
maktu mesai ücretlerinin 276,00.-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Medresealibey Mahallesi Pafta: E17d07a3d,
Ada: 472, Parsel: 20 sayılı 33,75 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışı konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06.01.2014 tarih ve 14 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Medresealibey Mahallesi Pafta: E17d07a3d,
Ada: 472, Parsel: 20 sayılı 33,75 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satışına oybirliği karar verilmiştir.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Göl Mahallesi Pafta: 113, Ada: 550, Parsel: 53
sayılı 1.321,24 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine istinaden satışı konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün 16.01.2014 tarih ve 41 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Göl Mahallesi Pafta: 113, Ada: 550, Parsel: 53 sayılı 1.321,24 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün 16.01.2014 tarih ve 41 sayılı yazısının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek, yapılan oylama sonucunda; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün
16.01.2014 tarih ve 41 sayılı yazısının geriye çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Edirne Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarihli Ocak ayı toplantısında almış olduğu 03.01.2014
tarih ve 2014/02 sayılı meclis kararı ile “Margi Taksi Durağı Yönetiminin öne sürdüğü nedenlerden
ötürü Margi Taksi Durağının ticari taksi sayısının arttırılmaması ve mevcut 12 adet taksi ile
sınırlandırılması talebi ile ilgili olarak, Margi Ticari Taksi Durağının belirlendiği bölgedeki
vatandaşların taksi ihtiyacı konusunda arz-talep ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce
hazırlanan rapordan sonra değerlendirilmesi.” kararı alınmış olup, bu karara istinaden Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personelden oluşturulan komisyon arz-talep durumu hakkında
konu ile ilgili rapor hazırlanmış olup, hazırlanan raporda “Margi Taksi Durağı Edirne Belediye
Meclisinin 06.04.2011 tarih ve 2011/141 sayılı kararı ile kurulmuştur. 320 Yataklı Margi Otel ve
yanında bulunan 60 iş yerinde 300 çalışanı mevcuttur. Margi Taksi Durağının çevredeki diğer taksi
duraklarından Yılmaz Taksi Durağına 400 metre, Binevler Taksi Durağına 560 metre mesafede
bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı bölgede yeni iş yerlerinin de açılmaya devam ettiğinden bahse
konu durakta 12 araç sınırlamasının 2014 yılı ile sınırlı olması” değerlendirilmiş olup, Margi Taksi
Durağının 2014 Yılı sonuna kadar 12 araç ile sınırlandırılması konusunun Belediye Meclisinde
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görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 16.01.2014 tarih ve 99 sayılı yazısı Meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Margi Taksi Durağının 2014 yılı sonuna kadar 12 araç ile sınırlandırılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
8- Umum Servis Araçları İşletmecileri Başkanlığının 09.01.2013 tarih ve 02 sayılı yazısında, Edirne
Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014/30 sayılı kararının “Servis taşımacılığında kargaşaya
neden olacağı, asayiş ve düzenin bozulacağı, şehir içindeki servis taşımacılığında denetimsizlik baş
göstererek servisçi esnafının disiplin altına alınmasının zorlaşacağı, şehir içindeki araç sayılarının
artarak şehiriçi trafiğin ve ulaşımın olumsuz etkileneceği” belirtilmekte olup, Umum Servis Araçları
İşletmecileri Başkanlığının yazısında belirtilen sebeplerden dolayı Belediye Meclisinin 03.01.2014
tarih ve 2014/30 sayılı kararıyla “Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğine eklenen Geçici
Madde1’in” iptal edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 09.01.2014 tarih ve 60 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014/30 sayılı kararıyla Edirne Belediyesi Servis
Araçları Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde1’in iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9- “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 Şoför
kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Memur kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve 49 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 Genel İdari Hizmetler sınıfında
münhal bulunan 5. derece Şoför kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Memur kadrosunun ihdas
edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine
oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Kemalköy Muhtarı Erol KÖSE’nin 24.01.2014 tarih ve 1611 sayılı dilekçesi ile 98 Nolu Edirne
Kemalköy Taş.Koop. 1. Başkanı İlhami TÜLÜMEN’in 24.01.2014 tarih ve 1610 sayılı dilekçesinde
“J Plakalı araçlar ile taşımacılık yapmakta oldukları, depolama alanlarının şehir merkezine uzak
olmaları nedeniyle vatandaşlar arasında sıkıntı yaşandığı belirtilmekte olup, yaşanılan sıkıntının
giderilmesi için J plakalı minibüslerin ihtiyaç halinde minibüslerin gidişte meteoroloji yanındaki
duraktan veya üç şerefeli camii önündeki durakta indirme yapmaları, minibüslerin depolama
alanlarının da Çavuşbey’deki Serhat Birlik araçlarının yanına, geri dönüşte ise Ziraat Bankası
kavşağını kullanarak Bankalar durağından ve diğer duraklardan alacak şekilde düzenleme
yapılması” talep edilmekte olup, dilekçe konusu taleplerin Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve 150 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
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Kemalköy Muhtarı Erol KÖSE’nin ve 98 Nolu Edirne Kemalköy Taş. Koop. 1. Başkanı
İlhami TÜLÜMEN’in taleplerinin Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde
konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Trafik Komisyonunun almış olduğu 24.01.2014 tarih ve 2014/01, 02 sayılı Trafik Komisyon
kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve 151 sayılı yazısı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin, Trafik Komisyonunca alınan 24.01.2014 tarih ve
2014/01 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 24.01.2014 tarih ve 2014/01 sayılı Trafik
Komisyon kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
Trafik Komisyonunun almış olduğu 24.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Trafik Komisyon
Kararının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
12- 03.10.2012 tarih ve 2012/383 sayılı meclis kararıyla ve 05.06.2013 tarih ve 2013/268 sayılı
meclis kararı ile tashih edilerek terminalde faaliyet göstermeleri kararlaştırılan A-1 Yetki Belgeli
firmaların Terminal İşletmecisi ile yapacakları yazıhane kiralama veya acentelik sözleşmelerini
ibraz etmeleri halinde, kendi müşterilerini şehir içi bürolarından alarak terminale götürmek ve
terminalden şehir içine getirmek üzere sürücüsü dahil 9-17 koltuklu minibüs ile (en çok 19 yaş)
ücretsiz servis taşımacılığı yapabilmeleri (her firma için bir adet) ve bu araçlara Edirne Belediyesi
Servis Araç Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirlenen (D) tipi Güzergah Belgesi verilmesi (kendi
öz malı diğer harf gurubu veya “S” plaka ile sözleşme yapmak sureti ile) hususunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve 160 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
03.10.2012 tarih ve 2012/383 sayılı meclis kararıyla ve 05.06.2013 tarih ve 2013/268 sayılı
meclis kararı ile tashih edilerek terminalde faaliyet göstermeleri kararlaştırılan A-1 Yetki Belgeli
firmaların Terminal İşletmecisi ile yapacakları yazıhane kiralama veya acentelik sözleşmelerini
ibraz etmeleri halinde, kendi müşterilerini şehir içi bürolarından alarak terminale götürmek ve
terminalden şehir içine getirmek üzere sürücüsü dahil 9-17 koltuklu minibüs ile (en çok 19 yaş)
ücretsiz servis taşımacılığı yapabilmelerine (her firma için bir adet) ve bu araçlara Edirne
Belediyesi Servis Araç Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirlenen (D) tipi Güzergah Belgesi
verilmesine (kendi öz malı diğer harf gurubu veya “S” plaka ile sözleşme yapmak sureti ile)
oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014/24 sayılı kararının “Mülkiyeti Ülger AKSOY’a
ait tapunun Edirne, Merkez, Hacılarezanı Mevkii, Pafta:218, Ada:1401, Parsel:76 sayılı taşınmaz ile
ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 64,32 m²’lik kısmın ve ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen
92,52 m²’lik kısmın imar adası içinde kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsleri “Arsa”
olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan sonra ekli folyesinde (C) harfi ile gösterildiği
şekilde tevhid edilmesinden sonra ekli folyesinde (D) ve (E) parseller olmak üzere ikiye ifrazı, ifraz
edildikten sonra ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen kısmın “Arsa” olan cinsinin “Trafo Yeri”
olarak değiştirilmesi, ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 m²’lik kısım imar planında yolda
kaldığından şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilerek, ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen
64,32 m²’lik kısım ve ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 92,52 m²’lik kısımlar ekli folyesinde
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(F) harfi ile gösterilen 228,66 m²’lik kısım ile trampa edildikten sonra ekli folyesinde (D) harfi ile
gösterilen kısmın “Arsa” olarak, (E) harfi ile gösterilen kısmın “Trafo Yeri” olarak Ülger AKSOY
adına tapuya tescili” şeklinde tashih kararı alınmasının 5393 sayılı Belediye Kanununa göre
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2014 tarih ve
573 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014/24 sayılı kararının “Mülkiyeti Ülger
AKSOY’a ait tapunun Edirne, Merkez, Hacılarezanı Mevkii, Pafta:218, Ada:1401, Parsel:76 sayılı
taşınmaz ile ekli folyesinde (A) harfi ile gösterilen 64,32 m²’lik kısmın ve ekli folyesinde (B) harfi
ile gösterilen 92,52 m²’lik kısmın imar adası içinde kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek
cinsleri “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlandıktan sonra ekli folyesinde (C) harfi
ile gösterildiği şekilde tevhid edilmesinden sonra ekli folyesinde (D) ve (E) parseller olmak üzere
ikiye ifrazına, ifraz edildikten sonra ekli folyesinde (E) harfi ile gösterilen kısmın “Arsa” olan
cinsinin “Trafo Yeri” olarak değiştirilmesine, ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 m²’lik
kısım imar planında yolda kaldığından şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilerek, ekli folyesinde
(A) harfi ile gösterilen 64,32 m²’lik kısım ve ekli folyesinde (B) harfi ile gösterilen 92,52 m²’lik
kısımlar ekli folyesinde (F) harfi ile gösterilen 228,66 m²’lik kısım ile trampa edildikten sonra ekli
folyesinde (D) harfi ile gösterilen kısmın “Arsa” olarak, (E) harfi ile gösterilen kısmın “Trafo Yeri”
olarak Ülger AKSOY adına tapuya tesciline” şeklinde tashih edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
14- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 16 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.01.2014
tarih ve 572 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.
15- 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 28.01.2014 tarih ve 2014/01, 02
sayılı kararları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2014 tarih ve 570 sayılı yazısı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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 28.01.2014 tarih ve 2014/01,
02 sayılı kararlarının sokak isimleri komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir.
16- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 27.01.2014
tarih ve 2014/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 sayılı,
28.01.2014 tarih ve 2014/23, 24, 25, 26 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 28.01.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 27.01.2014 tarih ve 2014/03 sayılı imar komisyon kararının plan
tadilatı Belediyemize iletildiğinden kabulüne ve 28.01.2014 tarih ve 2014/26 sayılı imar komisyon
kararının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, imar komisyonunca alınan
27.01.2014 tarih ve 2014/03 sayılı imar komisyon kararının plan tadilatı Belediyemize
iletildiğinden kabulüne şeklinde değiştirilmesinden sonra yapılan oylama sonucunda; 28.01.2014
tarih ve 2014/26 sayılı imar komisyon kararının geriye çekilmesine, 27.01.2014 tarih ve 2014/01,
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02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 sayılı, 28.01.2014 tarih
ve 2014/23, 24, 25 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
17- Ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 404,39 m²’lik kısmın imar adası içinde kalmalarından
dolayı parktan ihdas edilerek cinsi “park” olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlanması, ekli
folyesinde (b) harfi ile gösterilen 2.321,00 m²’lik kısmın, ekli folyesinde (c) harfi ile gösterilen
1.212,16 m²’lik kısmın, ekli folyesinde (d) harfi ile gösterilen 8,44 m²’lik kısmın imar adası içinde
kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsleri “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede
bağlandıktan sonra mülkiyeti Şerafettin TANÖZ vs’ye ait Edirne Merkez, İskenderköy, Pafta:E17d13c-2d, Ada:171, Parsel:1 sayılı taşınmazın ekli folyesinde (f) harfi ile gösterilen 286,59 m²’lik
kısmının şartsız ve bedelsiz olarak yola terki yapıldıktan sonra mülkiyeti Şerafettin TANÖZ vs’ye
ait Edirne Merkez, İskenderköy, Pafta:E17d-13c-2d, Ada:2582, Parsel:1 sayılı taşınmazın ekli
folyesinde (g) harfi ile gösterilen 1.284,90 m²’lik kısmının şartsız ve bedelsiz olarak yola terki
yapıldıktan sonra ekli folyesinde (e), (h) ve (j) harfleriyle gösterildiği şekilde 3’e ifrazı yapılarak
mülkiyeti Şerafettin TANÖZ vs’ye ait Edirne Merkez, İskenderköy, Pafta:E17d-13c-2d, Ada:2578,
Parsel:2 sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (a) ve (j) harfleriyle gösterilen kısımların ekli folyesinde
(m) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidinin yapılması ve Edirne Belediyesi adına park olarak
sicilinden terk edilmesi, mülkiyeti Şerafettin TANÖZ vs.’ye ait Edirne Merkez, İskenderköy,
Pafta:E17d-13c-2d, Ada:171, Parsel:1 sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (b), (d) ve (h) harfleriyle
gösterilen kısımların ekli folyesinde (k) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidinin yapılması, ekli
folyesinde (c) ve (e) harfi ile gösterilen kısımların ekli folyesinde (L) harfi ile gösterildiği şekilde
tevhid edilmesinden sonra Ada:2578, Parsel:2 sayılı 1.909,53 m² yüzölçümlü taşınmaz, ekli
folyesinde (f) harfi ile gösterilen 286,59 m²’lik kısım, ekli folyesinde (g) harfi ile gösterilen
1.284,90 m²’lik kısım ve ekli folyesinde (j) harfi ile gösterilen 60,58 m²’lik kısımlar ile ekli
folyesinde (b) harfi ile gösterilen 2.321,00 m²’lik kısım, ekli folyesinde (c) harfi ile gösterilen
1.212,16 m²’lik kısım ve ekli folyesinde (d) harfi ile gösterilen 8,44 m²’lik kısımların trampa
edilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.01.2014 tarih ve 611 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Ekli folyesinde (a) harfi ile gösterilen 404,39 m²’lik kısmın imar adası içinde kalmalarından
dolayı parktan ihdas edilerek cinsi “park” olarak Edirne Belediyesi adına senede bağlanmasına, ekli
folyesinde (b) harfi ile gösterilen 2.321,00 m²’lik kısmın, ekli folyesinde (c) harfi ile gösterilen
1.212,16 m²’lik kısmın, ekli folyesinde (d) harfi ile gösterilen 8,44 m²’lik kısmın imar adası içinde
kalmalarından dolayı yoldan ihdas edilerek cinsleri “Arsa” olarak Edirne Belediyesi adına senede
bağlandıktan sonra mülkiyeti Şerafettin TANÖZ vs.’ye ait Edirne Merkez, İskenderköy,
Pafta:E17d-13c-2d, Ada:171, Parsel:1 sayılı taşınmazın ekli folyesinde (f) harfi ile gösterilen
286,59 m²’lik kısmının şartsız ve bedelsiz olarak yola terki yapıldıktan sonra mülkiyeti Şerafettin
TANÖZ vs.’ye ait Edirne Merkez, İskenderköy, Pafta:E17d-13c-2d, Ada:2582, Parsel:1 sayılı
taşınmazın ekli folyesinde (g) harfi ile gösterilen 1.284,90 m²’lik kısmının şartsız ve bedelsiz olarak
yola terki yapıldıktan sonra ekli folyesinde (e), (h) ve (j) harfleriyle gösterildiği şekilde 3’e ifrazı
yapılarak mülkiyeti Şerafettin TANÖZ vs.’ye ait Edirne Merkez, İskenderköy, Pafta:E17d-13c-2d,
Ada:2578, Parsel:2 sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (a) ve (j) harfleriyle gösterilen kısımların ekli
folyesinde (m) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidinin yapılmasına ve Edirne Belediyesi adına park
olarak sicilinden terk edilmesine, mülkiyeti Şerafettin TANÖZ vs.’ye ait Edirne Merkez,
İskenderköy, Pafta:E17d-13c-2d, Ada:171, Parsel:1 sayılı taşınmaz ile ekli folyesinde (b), (d) ve (h)
harfleriyle gösterilen kısımların ekli folyesinde (k) harfi ile gösterildiği şekilde tevhidinin
yapılmasına, ekli folyesinde (c) ve (e) harfi ile gösterilen kısımların ekli folyesinde (L) harfi ile
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gösterildiği şekilde tevhid edilmesinden sonra Ada:2578, Parsel:2 sayılı 1.909,53 m² yüzölçümlü
taşınmaz, ekli folyesinde (f) harfi ile gösterilen 286,59 m²’lik kısım, ekli folyesinde (g) harfi ile
gösterilen 1.284,90 m²’lik kısım ve ekli folyesinde (j) harfi ile gösterilen 60,58 m²’lik kısımlar ile
ekli folyesinde (b) harfi ile gösterilen 2.321,00 m²’lik kısım, ekli folyesinde (c) harfi ile gösterilen
1.212,16 m²’lik kısım ve ekli folyesinde (d) harfi ile gösterilen 8,44 m²’lik kısımların trampa
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Belediye Meclisinin Edirne Toplu Ulaşım Sistemine Katılım Sözleşmesinin kabul edilmesine
ilişkin alınan 20.09.2011 tarih ve 2011/316 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına
ilişkin, Edirne Kent Konseyi adına Başkan Özer DEMİR’in Edime İdare Mahkemesinde açmış
olduğu 2011/1432 Esas ve 2012/622 karar sayılı davada verilen karar ile Katılım Sözleşmesinin 6/3,
6/5 maddeleri iptal edilmiş olup, öte yandan katılım sözleşmesinin 5/1 maddesi
değerlendirildiğinde; söz konusu maddeyle toplu ulaşım sisteminin daha etkin ve kamuya daha
yararlı şekilde yerine getirilmesinin düzenlendiği anlaşıldığından dava konusu meclis kararı ile
katılım sözleşmesinin 5/1 maddesine ilişkin kısmında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamış
olup, dava kısmen iptal, kısmen red ile sonuçlanmış olup, dava Danıştay’da temyiz edilmiş olup,
Danıştay 8. Dairesince Edirne İdare Mahkemesi kararı onanmış olup, Belediye Meclisinin Edirne
Toplu Ulaşım Sistemine Katılım Sözleşmesinin kabul edilmesine ilişkin 20.09.2011 tarih ve
2011/316 sayılı kararının 6/3, 6/5 maddelerinin iptaline ilişkin Mahkeme Kararının da gözetilerek
yeni bir düzenleme yapmak üzere konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi hususunun
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih
ve 175 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin Edirne Toplu Ulaşım Sistemine Katılım Sözleşmesinin kabul
edilmesine ilişkin alınan 20.09.2011 tarih ve 2011/316 sayılı kararının iptali ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin, Edirne Kent Konseyi adına Başkan Özer DEMİR’in Edime İdare
Mahkemesinde açmış olduğu 2011/1432 Esas ve 2012/622 karar sayılı davada verilen karar ile
Katılım Sözleşmesinin 6/3, 6/5 maddeleri iptal edilmiş olup, öte yandan katılım sözleşmesinin 5/1
maddesi değerlendirildiğinde; söz konusu maddeyle toplu ulaşım sisteminin daha etkin ve kamuya
daha yararlı şekilde yerine getirilmesinin düzenlendiği anlaşıldığından dava konusu meclis kararı ile
katılım sözleşmesinin 5/1 maddesine ilişkin kısmında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamış
olup, dava kısmen iptal, kısmen red ile sonuçlanmış olup, dava Danıştay’da temyiz edilmiş olup,
Danıştay 8. Dairesince Edirne İdare Mahkemesi kararı onanmış olup, Belediye Meclisinin Edirne
Toplu Ulaşım Sistemine Katılım Sözleşmesinin kabul edilmesine ilişkin 20.09.2011 tarih ve
2011/316 sayılı kararının 6/3, 6/5 maddelerinin iptaline ilişkin Mahkeme Kararının da gözetilerek
yeni bir düzenleme yapmak üzere konunun Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş
günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
19- Edirne Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İNCİ’nin 23.01.2014 tarihli
dilekçesinde, Edirne Genç İşadamları Derneği olarak Trakya Kalkınma Ajansı 2013/2014 Mali
Destek Programı Sosyo Ekonomik Kalkınma Programına sunacakları “Biz Buradayız” isimli proje
kapsamında zihinsel/bedensel engeli olan ve normal gelişim gösteren çocukların birlikte
sosyalleşmesini sağlamak amacıyla “Mutlu Yüzler Hobi ve Oyun Evi” kurulacak olup, bahse konu
mekanın kurulabilmesi için Belediyemiz tarafından inşaatı yapılan Engelli Yaşam Merkezinde
zemin kat dernek 1-2-3-4 isimli odaların ve 1. katta bulunan Oyun Salonu olarak isimlendirilen
mekanın ve bahçenin dernek adına 5 yıl süreyle ücretsiz tahsis edilmesi konusunun Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 488
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
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Edirne Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan İNCİ’nin 23.01.2014
tarihli dilekçesinde, Edirne Genç İşadamları Derneği olarak Trakya Kalkınma Ajansı 2013/2014
Mali Destek Programı Sosyo Ekonomik Kalkınma Programına sunacakları “Biz Buradayız” isimli
proje kapsamında zihinsel/bedensel engeli olan ve normal gelişim gösteren çocukların birlikte
sosyalleşmesini sağlamak amacıyla “Mutlu Yüzler Hobi ve Oyun Evi” kurulacak olup, bahse konu
mekanın kurulabilmesi için Belediyemiz tarafından inşaatı yapılan Engelli Yaşam Merkezinde
zemin kat dernek 1-2-3-4 isimli odaların ve 1. katta bulunan Oyun Salonu olarak isimlendirilen
mekanın ve bahçenin dernek adına 5 yıl süreyle ücretsiz tahsis edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
20- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 30.01.2014
tarih ve 2014/27, 28 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2014
tarih ve 641 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
30.01.2014 tarih ve 2014/27, 28 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği
şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 5 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2014
tarih ve 653 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 5 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konuların görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin Madde 13 (e) bendinde bulunan “Anne,
Baba, Kardeş, Eş ve çocuklara yapılan devirlerden ücret alınmaz. Diğer kan hısımları arasındaki
devirlerde, tam devir ücreti alınır.” denilmekte olup, bu maddeye ilave “Dededen toruna ve
kayınvalide-kayınpederden gelin ya da damada devirlerden ücret alınmaz.” ibaresinin eklenmesi
hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 04.02.2014
tarih ve 194 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin
13. maddesinin (e) bendine ilave olarak “Dededen toruna ve kayınvalide-kayınpederden gelin ya da
damada tüm ticari araçların devirlerinde devir ücreti alınmaz.” ibaresinin eklenmesi ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesi Servis Araçları
Yönetmeliğinin 13. maddesinin (e) bendine ilave olarak “Dededen toruna ve kayınvalidekayınpederden gelin ya da damada tüm ticari araçların devirlerinde devir ücreti alınmaz.” ibaresinin
eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
23- Belediyemize ait 22 ES 537, 22 EN 181, 22 DH 533, 22 AK 778, 22 HL 410, 22 AY 735, 22
HP 932, 22 HV 687, 22 AH 481, 22 EN 179, 22 HL 889, 22 HR 330, 22 HR 833, 22 HV 711, 22
ER 618, 22 ED 299, 22 EK 162, 22.00.13.0006, 22.00.13.0009, 22.00.13.0015, 22 HR 525, 22
HR 524, 22 HR 526, 22 HR 527, 22 EN 242, 22 EN 243, 22 EN 244, 22 DE 432, 22 ES 360, 22
EE 272, 22 EE 379, 22 HR 559, 22 HR 989, 22 ED 313, 22 HV 334, 22 HV 969, 22 ED 848, 22
DD 458, 22 HT 227, 22 NL 217, 22.00.13.0004, 22.00.13.0010, 22.00.13.0005, 22.00.13.0008,
22.00.13.0007, 22.00.13.0001, 22.00.13.0003, 22.00.13.0013, 22.00.13.0011, 22.00.13.0012,
22.00.13.00.16, 22.00.13.0017, 22 ED 884, 22 EN 177, 22 HR 788, 22 NL 161, 22.00.13.0002, 22
HH 217, 22 EP 512, 22 HP 429, 22 HP 593, 22 HN 733, 22 EK 288, 22 EP 513, 22 HE 121, 22 HF
109, 22 NH 447, 22 NH 448, 22 NH 550, 22 AU 284, 22 HV 942, 22 HV 943, 22 EF 235, 22 AL
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287, 22 AL 288, 22 EN 178, 22 EH 192, 22 ED 248, 22.00.13.0014, 22 HH 755, 22 HH 558, 22
HH 970, 22 ED 710, 22 ED 454, 22 ED 626, 22 ED 177, 22 ED 543, 22 EN 180, 22 HD 078, 22
ED 342, 22 ED 674, 22 EV 496, 22 EV 254, 22 EC 342, 22 AF 933, 22 ED 602, 22 ED 662, 22
HS 880, 22 ED 766, 22 DH 199, 22 HS 885, 22 ED 753, 22 ED 018, 22 ED 173, 22 AE 667, 22
EP 990, 22 HE 983, 22 ED 113, 22 HN 151, 22 ED 114, 22 ED 112, 22 NL 063, 22 DA 490, 22
ED 841, 22 NK 667, 22 NK 668, 22 NK 671 plakalı araçların kamu hizmetine ayrılması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
04.02.2014 tarih ve 861 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediyemize ait 22 ES 537, 22 EN 181, 22 DH 533, 22 AK 778, 22 HL 410, 22 AY 735,
22 HP 932, 22 HV 687, 22 AH 481, 22 EN 179, 22 HL 889, 22 HR 330, 22 HR 833, 22 HV 711, 22
ER 618, 22 ED 299, 22 EK 162, 22.00.13.0006, 22.00.13.0009, 22.00.13.0015, 22 HR 525, 22
HR 524, 22 HR 526, 22 HR 527, 22 EN 242, 22 EN 243, 22 EN 244, 22 DE 432, 22 ES 360, 22
EE 272, 22 EE 379, 22 HR 559, 22 HR 989, 22 ED 313, 22 HV 334, 22 HV 969, 22 ED 848, 22
DD 458, 22 HT 227, 22 NL 217, 22.00.13.0004, 22.00.13.0010, 22.00.13.0005, 22.00.13.0008,
22.00.13.0007, 22.00.13.0001, 22.00.13.0003, 22.00.13.0013, 22.00.13.0011, 22.00.13.0012,
22.00.13.00.16, 22.00.13.0017, 22 ED 884, 22 EN 177, 22 HR 788, 22 NL 161, 22.00.13.0002, 22
HH 217, 22 EP 512, 22 HP 429, 22 HP 593, 22 HN 733, 22 EK 288, 22 EP 513, 22 HE 121, 22 HF
109, 22 NH 447, 22 NH 448, 22 NH 550, 22 AU 284, 22 HV 942, 22 HV 943, 22 EF 235, 22 AL
287, 22 AL 288, 22 EN 178, 22 EH 192, 22 ED 248, 22.00.13.0014, 22 HH 755, 22 HH 558, 22
HH 970, 22 ED 710, 22 ED 454, 22 ED 626, 22 ED 177, 22 ED 543, 22 EN 180, 22 HD 078, 22
ED 342, 22 ED 674, 22 EV 496, 22 EV 254, 22 EC 342, 22 AF 933, 22 ED 602, 22 ED 662, 22
HS 880, 22 ED 766, 22 DH 199, 22 HS 885, 22 ED 753, 22 ED 018, 22 ED 173, 22 AE 667, 22
EP 990, 22 HE 983, 22 ED 113, 22 HN 151, 22 ED 114, 22 ED 112, 22 NL 063, 22 DA 490, 22
ED 841, 22 NK 667, 22 NK 668, 22 NK 671 plakalı araçların kamu hizmetine ayrılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
05.02.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine
uyularak bir sonraki meclis toplantısının 05.03.2014 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
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 05.03.2014 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, Mukadder ÖZKAL, Murat KAYASÖKEN, Gönül
UYANIKTIR, Mustafa Özkan DİNER, Zeki YAŞAGÖR, Mahmut KESKİN, Ömer
GEZGİNERLER, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Metin MERCAN, Cemil BARBAROS, Savaş
ÜNER, Recep Ali AKIN, İbrahim ADADA, Erdoğan TAŞIN, B.Nevser TAVGAÇ ERASLAN,
Ahmet ÖNGÜN, Murat MURATOĞLU, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI, Şefik KONDURAL, Hasan
ÜNER, Mehmet ÇAKAY, Belgin İBA, Mehmet SIRAGEZEN, Serkan OLTANDİKEN.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Hakan İNCİ, Alaeddin ALTINDİŞ, Özcan BAZNAK, Önder ÖZCAN, Feridun ACAR.
1-Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, Adliye Taksi
Durağı adına Salih KÜÇÜKARDALI’nın 27.02.2014 tarihli dilekçesinde “Adliye Taksi Durağında
10 araç ile faaliyet gösterildiği, araç sayılarının yeterli olmasına rağmen İcra Dosyaları ve Mahkeme
keşiflerinde heyetlerin sayıca kalabalık olması nedeniyle taksi durağında faaliyet gösteren araç
kapasitelerinin 4 adedinin 6+1 taşıma kapasiteli, 6 adedinin de 4+1 taşıma kapasiteli olduğu
denmekte olup, 4+1 kişilik araçlarla mahkeme keşif heyetinin 5-6 kişi olduğu zaman 2 araç ile
gidilmek zorunda kalındığı ancak bu durumda da tek araçlık ücret ödendiğinden sıkıntı yaşandığı
belirtilmektedir. Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için 6 adet araca da 6+1 taşıma kapasitesi izni
verilmesi talep edilmektedir.” Bahse konu talep ile ilgili olarak, Edirne Belediyesi Taksi
Yönetmeliğinin 14. Maddenin (B) bendinin (d) fıkrasında belirtilen “ Takside şoför dahil yolcu
kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur ibaresinin 6+1 şeklinde değiştirilmesi ve Yönetmeliğin
Bölüm 1 Madde 3’teki tanımlar bölümündeki Taksi tanımının şoför hariç 4 (dört) oturma yeri olan
ibaresinin şoför hariç 6 (altı) oturma yeri” şeklinde değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde
görüşülerek ve Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
28.02.2014 tarih ve 339 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 Fatih Mahallesi Veli Gürkan Sokak 4/A-B numara dahil başlar
ve biter olan yerle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 02.03.2014 tarihli görüş yazısı ve ekindeki
tutanak ile Zabıta Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 197 sayılı yazısı, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneğinin 03.03.2014 tarih ve 43 sayılı yazısına istinaden; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
olarak gençlerimize ve alt sınıflardaki öğrencilere yabancı dilden başlayarak Türkçe, Matematik,
Tarih, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgileri Alanlarında da eğitim yardımlarını sürdürdüklerini, tiyatro
çalışması, şiir dinletileri, öğrenci ve gönüllülerin oluşturduğu küçük guruplarla müzik dinletileri,
geziler ve benzeri etkinliklerde düzenlediklerin, daha iyi çalışabilmek amacıyla Belediyemizden
talep etmiş oldukları 5 yıllık yer kiralanması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
04.03.2014 tarih ve 1016 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.
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2- Bir önceki toplantıya ait 05.02.2014 tarihli tutanağa Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN,
Mukadder ÖZKAL, Gönül UYANIKTIR, Recep Ali AKIN, Arif KUDAY, Hasan Kıvanç
ÖZAKINCI, Ömer GEZGİNERLER’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile bir önceki
toplantıya ait 05.02.2014 tarihli tutanak oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 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.” denilmektedir. Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı Mahalli İdare
Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Ölçü Ayar
Memuru için 2014 yılında 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek net ücret aylık
tavanı 1.780,01.-TL olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.
fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Ölçü Ayar Memuru için Tam
Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.02.2014 tarih ve 94 sayılı yazısı Meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin Ölçü Ayar Memuru için aylık net 1.780,01.-TL
ücret ödenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal
bulunan 1 adet Ölçü Ayar Memuru için Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve aylık
net 1.780,01.-TL ücret ödenmesine Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in çekimser,
Mukadder ÖZKAL, Gönül UYANIKTIR, Recep Ali AKIN, Arif KUDAY, Ömer GEZGİNERLER,
B. Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Erdoğan TAŞIN, Mahmut KESKİN, Hasan YÜREK, Ahmet
ÖNGÜN, Metin MERCAN’ın red, diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oyçokluğu karar
verilmiştir.
4- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Destek Hizmetleri Birimi emrinde, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak
görev yapmakta iken 01.11.2013 tarihli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı ile
görevine son verilen Hasan ÇALIŞKAN ile ilgili Edirne İdare Mahkemesinin 25.12.2013 tarih ve
Esas No: 2013/1191 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulması” ve
Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü emrinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
maddesi hükümleri uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar olarak görev yapmakta iken
01.11.2013 tarihli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı ile görevine son verilen Senem
ARI ÇALIŞKAN ile ilgili Edirne İdare Mahkemesinin 25.12.2013 tarih ve Esas No: 2013/1192
sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulması” kararı verilmiş olup, buna göre;
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2014 yılında, Hasan
ÇALIŞKAN’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 belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 21.02.2014 tarih ve 106 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ’nin mühendis için aylık net 850,00-TL, mimar için
aylık net 850,00.-TL ücret ödenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek yapılan oylama
sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2014 yılında,
Hasan ÇALIŞKAN’ın Belediyemizde münhal bulunan 8. derece Mühendis kadrosunda ve Senem
ARI ÇALIŞKAN’ın 8. derece Mimar Kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak
çalıştırılmalarına ve mühendis için aylık net 850,00-TL, mimar için aylık net 850,00-TL ücret
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ödenmesine Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul
oyları ile kabulüne oybirliği karar verilmiştir.

5- Edirne Kadın Gelişim Merkezleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 06.02.2014 tarih ve
2014/03 sayılı dilekçesine istinaden İlimiz Yıldırım Hacısarraf Mahallesinde bulunan Kadın
Gelişim Merkezinde verilen Mis Meyve Sabunu, Havlu Nakış İşleme Kursları ve Kadınlarımızın
Sosyal Aktivitelerinin yapıldığı binanın Belediyemiz adına 5 yıllığına kiralanması konusunun
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 13.02.2014
tarih ve 693 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Kadın Gelişim Merkezleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 06.02.2014 tarih
ve 2014/03 sayılı dilekçesine istinaden İlimiz Yıldırım Hacısarraf Mahallesinde bulunan Kadın
Gelişim Merkezinde verilen Mis Meyve Sabunu, Havlu Nakış İşleme Kursları ve Kadınlarımızın
Sosyal Aktivitelerinin yapıldığı binanın Belediyemiz adına 5 yıllığına kiralanmasına Meclis Üyesi
Namık Kemal DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği
karar verilmiştir.
6- Trafik Komisyonunun almış olduğu 19.02.2014 tarih ve 2014/03, 04 sayılı Trafik Komisyon
kararları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.02.2014 tarih ve 293 sayılı yazısı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Trafik Komisyonunun almış olduğu 19.02.2014 tarih ve 2014/03, 04 sayılı Trafik Komisyon
kararlarının Trafik Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne Meclis Üyesi Namık Kemal
DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği karar
verilmiştir.
7- Belediyemiz bünyesinde Başkanlık Makamının 19.02.2014 tarih ve 103 sayılı yazıları ile
oluşturulan Sivil Savunma Uzmanlığının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan Görev ve
Çalışma Yönetmeliği ekte olup, Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Sivil Savunma
Uzmanlığının 25.02.2014 tarih ve 03 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Edirne Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin
Sivil Savunma Uzmanlığından geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine Meclis Üyesi Namık Kemal
DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
8- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 26.02.2014
tarih ve 2014/29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve 1127
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.02.2014 tarih ve 2014/29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen
kabulüne, Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN, Recep Ali AKIN, Erdoğan TAŞIN, Mahmut
KESKİN, Arif KUDAY, Hasan YÜREK, Metin MERCAN, Mukadder ÖZKAL, Gönül
UYANIKTIR, Ahmet ÖNGÜN, Ömer GEZGİNERLER, B. Nevser TAVGAÇ ERASLAN, Savaş
ÜNER, Hasan Kıvanç ÖZAKINCI’nın çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2014
tarih ve 1126 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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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, Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in
çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
10- 03.01.2014 tarih ve 2014/28 karar sayılı Belediye Meclisinin kararına istinaden imar planı
içerisine alınan 1451 adada bulunan spor tesisi alanı içerisinde kalarak kapanan kadastral yollardan
dolayı Belediyemiz uhdesinde olacak yaklaşık 3715 m2’ lik alan oluşmakta olup, spor tesisi alanı
içerisinde kalan söz konusu alanın Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi konusunun Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2014 tarih ve 131 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 03.01.2014 tarih ve 2014/28 sayılı kararına istinaden imar planı
içerisine alınan 1451 adada bulunan spor tesisi alanı içerisinde kalarak kapanan kadastral yollardan
dolayı Belediyemiz uhdesinde olacak yaklaşık 3715 m2’ lik alan oluşmakta olup, spor tesisi alanı
içerisinde kalan söz konusu alanın Spor Genel Müdürlüğüne tahsisine Meclis Üyesi Namık Kemal
DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
11- Kentimizin gelişen turizmi sonucunda Meriç ve Tunca Nehri kenarlarında kalan alanlar birçok
ziyaretçinin ziyaret ettiği kentimizin turizm potansiyeli açısından önemli bir alan haline gelmiş
olup, kentimizin turizm potansiyelini daha ilerilere taşınması açısından mevcut yapılarda dikkate
alınarak bölgenin su sporları, çiftlik turizmi ve rekreatif faaliyetler açısından planlı bir şekilde
geliştirilmesi gerekmekte olup, bu nedenle Meriç ve Tunca Nehri kenarlarında ve çevresinde
mevcut yapılar dikkate alınarak bölgenin turizm alanı ilan edilmesi için proje ve planlama
çalışmaları yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve 1132 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meriç ve Tunca Nehri kenarlarında ve çevresinde mevcut yapılar dikkate alınarak bölgenin
turizm alanı ilan edilmesi için proje ve planlama çalışmaları yapılmasına, Meclis Üyesi Namık
Kemal DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir.
12- 05.02.2014 tarih ve 2014/67 sayılı Belediye Meclis kararında 2454 ada, 8 parsel sehven yanlış
yazıldığından 2454 ada, 8 parsel yerine 2443 ada, 1 parsel yazılarak gerekli düzeltmenin yapılması
ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih ve 1131 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Meclisinin 05.02.2014 tarih ve 2014/67 sayılı kararında 2454 ada, 8 parsel sehven
yanlış yazıldığından 2454 ada, 8 parsel yerine 2443 ada, 1 parsel yazılarak gerekli düzeltmenin
yapılmasına Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul
oyları ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Adliye Taksi Durağı adına Salih KÜÇÜKARDALI’nın 27.02.2014 tarihli dilekçesinde “Adliye
Taksi Durağında 10 araç ile faaliyet gösterildiği, araç sayılarının yeterli olmasına rağmen İcra
Dosyaları ve Mahkeme keşiflerinde heyetlerin sayıca kalabalık olması nedeniyle taksi durağında
faaliyet gösteren araç kapasitelerinin 4 adedinin 6+1 taşıma kapasiteli, 6 adedinin de 4+1 taşıma
kapasiteli olduğu denmekte olup, 4+1 kişilik araçlarla mahkeme keşif heyetinin 5-6 kişi olduğu
zaman 2 araç ile gidilmek zorunda kalındığı ancak bu durumda da tek araçlık ücret ödendiğinden
sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir. Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için 6 adet araca da 6+1 taşıma
kapasitesi izni verilmesi talep edilmektedir.” Bahse konu talep ile ilgili olarak, Edirne Belediyesi
Taksi Yönetmeliğinin 14. Maddenin (B) bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Takside şoför dahil
yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur ibaresinin 6+1 şeklinde değiştirilmesi ve
Yönetmeliğin Bölüm 1 Madde 3’teki tanımlar bölümündeki Taksi tanımının şoför hariç 4 (dört)
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oturma yeri olan ibaresinin şoför hariç 6 (altı) oturma yeri” şeklinde değiştirilmesi konusunun
Belediye Meclisinde görüşülerek ve Trafik Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 28.02.2014 tarih ve 339 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Adliye Taksi Durağı adına Salih KÜÇÜKARDALI’nın talebine istinaden Edirne Belediyesi
Taksi Yönetmeliğinin 14. Maddenin (B) bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Takside şoför dahil
yolcu kapasitesinin en çok 4+1 olması zorunludur ibaresinin 6+1 şeklinde değiştirilmesi ve
Yönetmeliğin Bölüm 1 Madde 3’teki tanımlar bölümündeki Taksi tanımının şoför hariç 4 (dört)
oturma yeri olan ibaresinin şoför hariç 6 (altı) oturma yeri” şeklinde değiştirilmesi konusunun
Trafik Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in
çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne 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 Fatih Mahallesi Veli Gürkan Sokak 4/A-B numara dahil başlar ve biter olan yerle ilgili İl
Emniyet Müdürlüğünün 02.03.2014 tarihli görüş yazısı ve ekindeki tutanak ile Zabıta
Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 197 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 Fatih Mahallesi Veli Gürkan Sokak 4/A-B numara dahil başlar ve biter olan yerin içkili
yerler bölgesine ilave edilmesine Meclis Üyesi Namık Kemal DÖLENEKEN’in çekimser diğer
mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
15- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin 03.03.2014 tarih ve 43 sayılı yazısına istinaden; Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği olarak gençlerimize ve alt sınıflardaki öğrencilere yabancı dilden
başlayarak Türkçe, Matematik, Tarih, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgileri Alanlarında da eğitim
yardımlarını sürdürdüklerini, tiyatro çalışması, şiir dinletileri, öğrenci ve gönüllülerin oluşturduğu
küçük guruplarla müzik dinletileri, geziler ve benzeri etkinliklerde düzenlediklerin, daha iyi
çalışabilmek amacıyla Belediyemizden talep etmiş oldukları 5 yıllık yer kiralanması ile ilgili Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.03.2014 tarih ve 1016 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin 03.03.2014 tarih ve 43 sayılı yazısına istinaden;
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine 5 yıllık yer kiralaması yapılmasına Meclis Üyesi Namık
Kemal DÖLENEKEN’in çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Hamdi SEDEFÇİ, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
05.03.2014 günlü toplantısına son verildiğini 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 19. maddesi hükümlerine uyularak, Belediye
Meclisinin, Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanıp, Edirne Belediye
Meclisinin 2014 dönemine ait 12.04.2014 Cumartesi günü saat 14:00’te Belediye Meclis
Salonunda yapmış olduğu toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek karara bağlanan
hususlara dair karar özetidir.
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın
KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI,
Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat
POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK, Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet
ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur
KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER,
Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 5. maddesi uyarınca; Belediye Başkanı tarafından Meclisin en genç iki üyesi
Sevda Nur KURBAN, Hakan DAĞDEVİREN geçici katip olarak davet olundu, geçici katip
üyeler yerlerini aldı. Başkanlıkça yoklama yapıldı ve salt çoğunluğun olduğu tespit edildi.
Toplantı açılmasından sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemin 15. maddesinde
yer alan Kent Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik olduğundan Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 2039 sayılı yazısının geriye çekilmesini, Belediye Meclisi
I. ve II. Başkan Vekilliği seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 125
sayılı yazısı, Belediye Meclis Katipliğine 5 (BEŞ) katip üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri
Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 126 sayılı yazısı, 4081 Sayılı Kanun ve bu Kanunu
Değiştiren 5856 Sayılı Kanun Uyarınca Koruma Meclisine 5 Asil, 5 Yedek, Murakabe
Heyetine 5 Asil, 5 Yedek Üye Seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve
127 sayılı yazısı, Bir önceki toplantıya ait 05.03.2014 tarihli tutanak, Faaliyet Raporu ile ilgili
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 2032 sayılı yazısı, Denetim Komisyonu
Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 2031 sayılı yazısı, İmar
Planı Değişikliği Başvuruları ile ilgili 19 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 1826 sayılı yazısı, Yenikadın
Köyü Minibüslerinin depolama yerinin yeniden gözden geçirilmesi konusunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve
516 sayılı yazısı, Belediye Encümen Üyeliğine 3 (ÜÇ) encümen üyesi seçilmesi ile ilgili
Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 128 sayılı yazısı, Edirne Katı Atık Yönetim
Birliğine üye seçilmesi ile ilgili Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin 31.03.2014 tarih ve 103
sayılı yazısı, İmar Komisyonuna üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014
tarih ve 116 sayılı yazısı, Ulaşım Komisyonuna üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün
07.04.2014 tarih ve 119 sayılı yazısı, Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Yazı
İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 129 sayılı yazısı, 6183 sayılı Amme Alacakları
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90 ncı maddesi gereğince teşekkül ettirilen satış
komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri
Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 132 sayılı yazısı, Tarihi Kentler Birliğine Üye seçilmesi
ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 191 sayılı yazısı, Doğu-Batı Trakya
Belediyeler (TRAKYAKENT) Birliğine Üye seçilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün
07.04.2014 tarih ve 190 sayılı yazısı, Trakya Kalkınma Birliğine (TRAKAB) Üye seçilmesi
ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 192 sayılı yazısı, Marmara
Belediyeler Birliğine Üye seçilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve
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193 sayılı yazısı, Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih ve 191 sayılı yazısı, Belediye Başkan Yardımcısı olarak
görevlendirilen Çiğdem GEGEOĞLU ve Selçuk ÇAKIR’a ödenecek olan aylık ödeneğin
belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.04.2014 tarih ve 195
sayılı yazısı olduğunu bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını
belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; gündemin 15. maddesinde yer alan
Kent Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik olduğundan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
07.04.2014 tarih ve 2039 sayılı yazısının geriye çekilmesine ve 20 adet konunun gündeme
alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Ardından Belediye Meclisi Birinci ve İkinci Başkan
Vekilliği seçimlerine geçilmiştir.
1- 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince; iki yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye
Meclisi Başkanlık Divanı için Meclis I. Başkan Vekili ve Meclis II. Başkan Vekili seçimi
gizli oyla yapılacağından Meclis I. Başkan Vekili ve Meclis II. Başkan Vekili seçilmesi ile
ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 125 sayılı yazısı bugünkü meclis
toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince; iki yıl süre ile görev yapmak üzere
Belediye Meclisi Başkanlık Divanı için Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan
Vekili seçimi gizli oyla yapılarak, yapılan tasnif sonucunda; kullanılan oy sayısı 32, geçerli
oy sayısı 32, geçersiz oy sayısı yok, boş oy sayısı yok, buna göre Belediye Meclisi Birinci
Başkan Vekilliğine Serdar YALÇINER 21 oy, Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekilliğine
Mehmet ÖZÇUHACI 21 oy alarak seçildikleri tespit edilmiştir.
2- 5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
19. maddesi uyarınca; iki yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Katipliğine 5
(BEŞ) katip üye seçimi gizli oyla yapılacağından Belediye Meclis Katipliğine 5 (BEŞ) katip
üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 126 sayılı yazısı
bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
5393 Sayılı Kanunun 19. maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 19. maddesi uyarınca; iki yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis
Katipliğine 3 Asil, 2 yedek katip üye seçimi gizli oyla yapılarak, yapılan tasnif sonucunda;
kullanılan oy sayısı 32, geçerli oy sayısı 32, geçersiz oy yok, boş oy yok, buna göre Belediye
Meclis Katipliğine Türker ALTIERLER 22 oy, Semih ÇINAR 20 oy, Savaş ÜNER 20 oy
alarak asil üyeliğe, Hakan GİYİK 19 oy, Sevda Nur KURBAN 15 oy alarak yedek üyeliğe
seçildikleri tespit edilmiştir.
Geçici Meclis Katipleri yerlerini seçilen Meclis Katiplerine bırakmasından sonra
meclis katipleri yerlerini aldı ve gündem maddelerine devam edilmiştir.
3- 4081 Sayılı Kanun ve Bu Kanunu Değiştiren 5856 Sayılı Kanun Uyarınca; Belediye
Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Ziraat Odası üyeleri
ile ad okumak suretiyle müştereken gizli oy kullanarak Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5
asil, 5 yedek üye, Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri
Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 127 sayılı yazısı bugünkü meclis toplantısında görüşülerek
yapılan seçimde;
4081 Sayılı Kanun ve Bu Kanunu Değiştiren 5856 Sayılı Kanun Uyarınca; Belediye
Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Ziraat Odası üyeleri
ile ad okumak suretiyle müştereken gizli oy kullanarak Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5
asil, 5 yedek üye, Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçimi gizli oyla yapılarak, yapılan
tasnif sonucunda; Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinde kullanılan oy sayısı 68, geçerli oy
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sayısı 68, geçersiz oy yok, boş oy yok, buna göre Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine, Bülent
TABAKPEHLİVAN 68 oy, Alper ÜZEREM 68 oy, Olcay TOSUN 68 oy, Tarık KOSVA 68
oy, Bülent YILDIRIMLI 36 oy alarak asil üyeliğe, Şerif ADA 68 oy, Hasan
ÇAVDARCIOĞLU 68 oy, İsmet YILDIRIM 68 oy, Mehmet TABAKPEHLİVAN 68 oy,
Gökhan SARANLI 68 oy alarak yedek üyeliğe seçildikleri, Murakabe Heyetinde kullanılan
oy sayısı 68, geçerli oy sayısı 68, geçersiz oy yok, boş oy sayısı yok, buna göre Murakabe
Heyetine İbrahim ÖZÖLMEZ 68 oy, Haşim YILDIRIMLI 68 oy, Cemal ARI 68 oy, Mahmut
OYAN 68 oy, Behzat KOÇ 60 oy alarak asil üyeliğe, Atilla ALADA 68 oy, Abdullah
SANCAKÇAVUŞU 68 oy, Mesut ÇAKIR 68 oy, Latif AR 68 oy, Şerif ARPA 68 oy alarak
yedek üyeliğe seçildikleri tespit edilmiştir.
4- Bir önceki toplantıya ait 05.03.2014 tarihli tutanak bugünkü meclis toplantısında
görüşülerek yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantıya ait 05.03.2014 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- 5393 sayılı Kanununun 56. maddesi ile 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
41. maddesine göre Belediyemiz Birimlerinin çalışmalarını gösterir 2013 yılına ait faaliyet
raporu Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 2032 sayılı yazı ekinde bugünkü
meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakerede;
Belediyemiz Birimlerinin çalışmalarını gösterir 2013 yılına ait faaliyet raporu ile ilgili
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Meclis Başkanlığı görevini Meclis I. Başkan Vekili
Serdar YALÇINER’ e bırakmasından sonra Meclis I. Başkan Vekili Serdar YALÇINER’in
2013 yılına ait faaliyet raporu hakkında görüş belirtmek isteyen olup, olmadığını sormasından
sonra Meclis Üyesi Ahmet KARAGÜLLE’nin 2013 yılına ait faaliyet raporunun
incelenmesi için ertelenmesinin olup olmayacağını, faaliyet raporunda personel durumunun
bildirildiğini, Belediyemizin şuandaki gayrimenkullerinin bildirilmediğini, yeni yılda bunların
dökümünün verilip verilmeyeceğini, su abonelerinde %27 ödeme olmadığını, bunların üzerine
neden gidilmediğini belirtmesinden sonra Meclis I. Başkan Vekili Serdar YALÇINER’in
2013 yılına ait faaliyet raporu hakkında serbest zamanda birimlere şikayet ve önerileri
anlatabileceğini belirtmesinden sonra oylamaya geçeceğini belirterek 2013 yılına ait faaliyet
raporu ile ilgili olarak İşaretle yapılan oylama sonucunda; 2013 yılı faaliyet raporuna Meclis
Üyesi Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail
ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail
YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER’in
çekimser, Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın
KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI,
Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat
POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK’ın kabul oyları ile 2013 yılına ait faaliyet
raporunun geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Oylama yapıldıktan sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Meclis Başkanlığı
görevine geçmiştir.
6- Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin
denetimi için oluşturulan denetim komisyonu tarafından hazırlanan 2013 yılı denetim raporu
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 2031 sayılı yazı 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 2013 yılı
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denetim raporunun okunmasından sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, 2013 yılı
denetim raporu hakkında meclis üyelerine bilgi vermiştir.
7- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 19 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
07.04.2014 tarih ve 1826 sayılı yazısı bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 19 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Yenikadın Köy Minibüsçüsü Ahmet KURTULMUŞ’un 07.04.2014 tarih ve 6261 sayılı
dilekçesinde “Yenikadın Köyü Minibüsçüleri olarak kullanmış oldukları güzergahın
depolama yerlerinin tekrar gözden geçirilerek var olan yerlerinin Çavuşbey Mahallesindeki
depolama alanına göre belirlenmesi” talep edilmekte olup, dilekçe konusu taleplerin Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve
516 sayılı yazısı bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Yenikadın Köyü Minibüsçülerinin depolama
yerinin yeniden gözden geçirilmesi konusunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5
(BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
9- 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 07.04.2014 tarih ve 128 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 32, boş oy sayısı yok, geçersiz oy sayısı yok, geçerli oy
sayısı 32 oy olduğu, buna göre, Mahmut KESKİN 21 oy, Suhat POLAT 20 oy, Aydın
KORUYAN 19 oy alarak seçildikleri tespit edilmiştir.
10- Edirne Katı Atık Yönetim Birlik Tüzüğünün 10.maddesinde “Mahalli İdare genel seçim
sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde Birlik Merkezinin
bulunduğu mahallin Mülki İdare Amiri (Vali) tarafından Birlik Merkezinde toplantıya davet
edilir.” denmekte olup, Birlik Tüzüğünün, Birlik Meclisinin Kuruluşu Başlıklı 7. maddesine
göre; “Birlik Meclisi, Birlik Üyesi Belediye meclislerinin kendi üyeleri veya Belediye meclis
Üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, Birlik Tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla
seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan seçilecek üye sayısı Birlik Üyesi Belediye
Meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez. Asil Üye sayısının yarısı kadar da yedek üye
seçilir. Birlik Üyesi Belediyelerin Başkanları Birliğin doğal üyesidir. Birlik Meclisinin
seçilmiş üyelerinin görev süresi Mahalli İdare Seçimleri ile sona erer. Meclisin seçimle gelen
üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir. Belediye Başkanlığını
kaybedenler, Birlik Meclis Üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar. Birlik Tüzüğünün Birlik Üyesi
Belediyelerin Mecliste temsil edilmeleri başlıklı 8. maddesine göre de; Birlik Üyesi
Belediyelerden nüfusu 10.000 kişinin altında kalan belediyeler (Havsa Belediyesi) 2 (iki) üye
nüfusu 10.000 kişinin üzerinde olan Belediyeler (Edirne Belediyesi) ilk 10.000 nüfus için 2
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üye, sonraki her 10.000 nüfus için 1 üyeyi kendi meclislerince seçerler. Hükümleri gereğince;
Belediyenizi temsilen Belediye Başkanı hariç 16 asil, 8 yedek meclis üyesinin, Mahalli Seçim
sonrası yapılacak ilk meclis toplantısında seçilmesi ve seçilen üyelerin Birlik Başkanlığına
bildirilmesi ile ilgili Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinin 31.03.2014 tarih ve 103 sayılı yazısı
bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
Edirne Katı Atık Yönetim Birliğinde Edirne Belediyesini temsil etmek üzere Belediye
Başkanı doğal üyesi olduğundan; 16 asil, 8 yedek üye seçimi gizli oyla yapılarak yapılan
tasnif sonucunda; kullanılan oy sayısı 32, geçerli oy sayısı 32, geçersiz oy yok, boş oy yok
olduğu, buna göre Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine, Refik ŞAHİN 32 oy, Çiğdem
GEGEOĞLU 32 oy, Türker ALTIERLER 32 oy, Semih ÇINAR 32 oy, Mahmut KESKİN 32,
Aydın KORUYAN 32 oy, Hasan YÜREK 32 oy, Ali YAZICI 32 oy, Mehmet ÖZÇUHACI
32 oy, Erkan MAKAS 32 oy, Turgut TERZİ 24 oy, Melek YÜRÜK 24 oy, Mehmet
ÖZÜLKÜ 24 oy, İsmail ARDA 24 oy, Hakan DAĞDEVİREN 24 oy, Ahmet KARAGÜLLE
24 oy alarak asil üyeliğe, Suhat POLAT 30 oy, Savaş ÜNER 30 oy, Hakan GİYİK 30 oy,
Selçuk ÇAKIR 30 oy, Nahide DEMİR 24 oy, Şenol EKŞİ 23 oy, Ezgi YETKİNER 22 oy,
Nevzat GÜRKAYNAK 22 oy alarak yedek üyeliğe seçilmişlerdir.
11- 5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar Komisyonuna
5 (BEŞ) üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 116 sayılı
yazısı bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi hükümleri ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 21. maddesi uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 (BEŞ) kişiden
oluşan İmar Komisyonu üyeliği seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyesi Ali
YAZICI, Türker ALTIERLER, Hasan YÜREK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Sevda Nur KURBAN
İmar Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.
12- 5393 Sayılı Kanunun 24 ncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.
maddesi hükümleri uyarınca; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Ulaşım Komisyonuna 5
(BEŞ) üyenin seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 119 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 5 (BEŞ) kişiden oluşan
Ulaşım Komisyonu Üyeliği seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyesi Savaş
ÜNER, Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Hakan DAĞDEVİREN, Tamer KARADAĞ Ulaşım
Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.
13- 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 07.04.2014 tarih ve 129 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 işaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyesi Refik ŞAHİN, Erkan
MAKAS, Semih ÇINAR, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine
oybirliği ile seçilmişlerdir.
14- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90 ncı maddesi gereğince,
teşekkül ettirilen satış komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi ile
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ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 132 sayılı yazısı bugünkü meclis
toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90 ncı maddesi
gereğince, teşekkül ettirilen satış komisyonunda görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye
seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; asil üyeliğe Meclis Üyesi Serkan LİZNAK, yedek
üyeliğe Meclis Üyesi Semih ÇINAR oybirliği ile seçilmişlerdir.
15- T.C. Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinde belirtilen “Belediyeler,
Birlik Meclisinde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından
seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler, Birlik Meclisine asil üye sayısının yarısı
kadar da yedek üye seçilir.” denildiğinden; Belediye Meclis Üyelerimiz arasından,
Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal
Üyesi olduğundan 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün
07.04.2014 tarih ve 191 sayılı yazısı bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan
seçimde;
T.C. Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. ve 9. maddelerinde belirtilen “Belediyeler,
Birlik Meclisinde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından
seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler, Birlik Meclisi’ne asil üye sayısının yarısı
kadar da yedek üye seçilir.” denildiğinden; Belediyemiz Meclis Üyelerimiz arasından,
Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal
Üyesi olduğundan 1 asil 1 yedek üye seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; asil üyeliğe
Meclis Üyesi Ali YAZICI, yedek üyeliğe Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR oybirliği ile
seçilmişlerdir.
16- Doğu-Batı Trakya Belediyeler (TRAKYAKENT) Birliği Tüzüğünün 7.maddesinde
“Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri ikişer
üyeden oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare
birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir.” dendiğinden; Belediye Meclis Üyelerimiz
arasından Belediyemizi Doğu-Batı Trakya Belediyeler (TRAKYAKENT) Birliği Meclisinde
temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal Üyesi olduğundan 2 asil 1 yedek üye seçilmesi
ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 190 sayılı yazısı bugünkü meclis
toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
Doğu-Batı Trakya Belediyeler (TRAKYAKENT) Birliği Tüzüğünün 7.maddesinde
“Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri ikişer
üyeden oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye mahalli idare
birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir.” dendiğinden; Belediye Meclis Üyelerimiz
arasından Belediyemizi Doğu-Batı Trakya Belediyeler (TRAKYAKENT) Birliği Meclisinde
temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal Üyesi olduğundan 2 asil 1 yedek üye seçimi
işaretle yapılan oylama sonucunda; asil üyeliğe Meclis Üyesi Suhat POLAT, Türker
ALTIERLER, yedek üyeliğe Meclis Üyesi Refik ŞAHİN oybirliği ile seçilmişlerdir.
17- Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) Tüzüğünün 7. maddesinde “Birlik Meclisi üye
Mahalli İdare Meclislerinin kendi üyeleri veya Belediye Meclis Üyeliğine seçilmeyi haiz
kişiler arasından seçecekleri birer üyeden oluşur. Meclisler birer adette yedek üye seçerler.
Üye İl Özel İdarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanları Meclisin doğal
Üyeleridirler. Vali ve Belediye Başkanı Birlik Meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis
üyelerinden birine yetki verebilir.” denilmekte olup, Belediye meclis üyelerimiz arasından
Belediyemizi Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) Meclisinde temsil etmek üzere, Belediye
Başkanı Doğal Üyesi olduğundan 1 asil 1 yedek üye seçilmesi ile ilgili Özel Kalem
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Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 192 sayılı yazısı bugünkü meclis toplantısında görüşülerek
yapılan seçimde;
Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) Tüzüğünün 7. maddesinde “Birlik Meclisi üye
Mahalli İdare Meclislerinin kendi üyeleri veya Belediye Meclis Üyeliğine seçilmeyi haiz
kişiler arasından seçecekleri birer üyeden oluşur. Meclisler birer adette yedek üye seçerler.
Üye İl Özel İdarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanları Meclisin doğal
Üyeleridirler. Vali ve Belediye Başkanı Birlik Meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis
üyelerinden birine yetki verebilir.” denilmekte olup, Belediye meclis üyelerimiz arasından
Belediyemizi Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) Meclisinde temsil etmek üzere, Belediye
Başkanı Doğal Üyesi olduğundan 1 asil 1 yedek üye seçimi işaretle yapılan oylama
sonucunda; asil üyeliğe Meclis Üyesi Serkan LİZNAK, yedek üyeliğe Meclis Üyesi Erkan
MAKAS oybirliği ile seçilmişlerdir.
18- Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğünün 13. maddesinde “Birlik meclisi üye belediye
meclislerinin kendi üyeleri arasından veya meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşıyan kişiler
arasından seçecekleri bir üye ve doğal üye Belediye Başkanları ile aşağıdaki nüfus kriterlerine
göre seçilecek ilave üyelerden oluşur: nüfusu 25.001 den 100.000 e kadar belediyelerden ilave
1 üye, nüfusu 100,001 den 500.000 e kadar olan belediyelerde ilave iki üye, nüfusu 500.001
den büyük olan belediyelerden 3 üye asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.”
denilmekte olup, Belediye Meclis Üyelerimiz arasından, Belediyemizi Marmara Belediyeler
Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal Üyesi olduğundan, 2 asil, 1
yedek üye seçilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 07.04.2014 tarih ve 193 sayılı yazısı
bugünkü meclis toplantısında görüşülerek yapılan seçimde;
Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğünün 13. maddesinde “Birlik meclisi üye belediye
meclislerinin kendi üyeleri arasından veya meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşıyan kişiler
arasından seçecekleri bir üye ve doğal üye Belediye Başkanları ile aşağıdaki nüfus kriterlerine
göre seçilecek ilave üyelerden oluşur: nüfusu 25.001 den 100.000 e kadar belediyelerden ilave
1 üye, nüfusu 100,001 den 500.000 e kadar olan belediyelerde ilave iki üye, nüfusu 500.001
den büyük olan belediyelerden 3 üye asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.”
denilmekte olup, Belediye Meclis Üyelerimiz arasından, Belediyemizi Marmara Belediyeler
Birliği Meclisinde temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal Üyesi olduğundan, 2 asil, 1
yedek üye seçimi işaretle yapılan oylama sonucunda; asil üyeliğe Meclis Üyesi Hasan
YÜREK, Mehmet ÖZÇUHACI, yedek üyeliğe Meclis Üyesi Savaş ÜNER, oybirliği ile
seçilmişlerdir.
19- 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 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret
Tavanları konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis için 2014 yılında geçerli
olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek net aylık tutar 2.219,28TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası
uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis için Tam Zamanlı
Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih ve191 sayılı yazısı bugünkü meclis
toplantısında görüşülerek yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin
3. fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Mühendis için Tam
Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve aylık net 2.219,28.-TL ücret ödenmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
20- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fıkrasında “Norm kadrosunda
belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalmaksızın;
belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde 1,
nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 2, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan
belediyelerde 3, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde 4 belediye meclis üyesini
belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis
üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 ünü aşmamak üzere belediye meclisi
tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denilmekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun
49. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca 11.04.2014 tarih, 193 ve 194 sayılı yazı ile
Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Çiğdem GEGEOĞLU ve Selçuk
ÇAKIR’a ödenecek olan aylık ödeneğin meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.04.2014 tarih ve 195 sayılı yazısı bugünkü
meclis toplantısında görüşülerek yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, bu maddenin görüşülmesinde Meclis Üyesi
Çiğdem GEGEOĞLU ve Selçuk ÇAKIR’ın oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis
Üyesi Çiğdem GEGEOĞLU ve Selçuk ÇAKIR oylamaya katılmayarak işaretle yapılan
oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca
Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Çiğdem GEGEOĞLU ve Selçuk
ÇAKIR’a Belediye Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3’ü kadar ücret ödenmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
12.04.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 07.05.2014 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 07.05.2014 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
Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın
KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI,
Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat
POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK, Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet
ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur
KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER,
Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.
1- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Gündemin
9. maddesindeki Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 25.04.2014 tarih ve 2014/05, 06 sayılı
Ulaşım Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 607
sayılı yazısının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi, İmar komisyonuna havale edilen konu
ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.04.2014 tarih ve 2014/63 sayılı imar komisyon
kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2141 sayılı yazısı, Edirne
Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Danışmanı Ender BİLAR’ın 24.04.2014 tarih ve 7075 kayıt
nolu dilekçesine istinaden; ulusal, geleneksel kültür miraslarımızdan olan Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri ve değerlerinin tarihsel, sosyo-kültürel, ekonomik, sportif, folklorik ve
benzeri yönleri ile araştırmak, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve
objeleri toplayıp derleyerek uluslararası standartlarda arşivlemek, sergilemek ve faaliyetlerini
yürütmek amacıyla Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde
“Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi”nin kurulması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2371 sayılı yazısı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili her
türlü bilgi, belge ve objeleri toplayıp derleyerek uluslararası standartlarda arşivlemek,
sergilemek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi
ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği”nin onaylanması konusunun Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve
2370 sayılı yazısı, Şehrimizde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin önlerine çıkartılan masa
ve sandalyelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesinin 2. bendine (yol,
meydan, Pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat ile
işgali) göre alınacak olan işgal harcının semtlere göre tespit edilmesinin Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2354 sayılı yazısı,
Belediyemiz ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük tarihi
15.10.2013 olup, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa
göre; Mahalli İdareler seçimlerini geçemeyeceğinden, yürürlükte olan toplu sözleşmenin
yenilenmesi gerekmektedir. Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 2355
sayılı yazısı olduğunu, bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını,
belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; gündemin 9. maddesindeki Ulaşım
Komisyonunun almış olduğu 25.04.2014 tarih ve 2014/05, 06 sayılı Ulaşım Komisyon
kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 607 sayılı yazısının geriye
çekilmesine ve yukarıda belirtilen gündem dışı 5 maddenin meclis gündemine alınmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
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2- Bir önceki toplantıya ait 12.04.2014 tarihli tutanak bugünkü meclis toplantısında
görüşülerek yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantıya ait 12.04.2014 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- Belediyemiz bünyesindeki Sivil Savunma Uzmanlığı Çalışma Yönetmeliği, Belediye
Meclisinin 05.03.2014 tarih ve 2014/79 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yönetmelik
genelgeler kapsamında güncellenerek yönerge şeklinde yeniden düzenlenmiş ve ekte
sunulmuştur. Bu nedenle Belediye Meclisinin 05.03.2014 tarih ve 2014/79 sayılı kararının
iptal edilerek, ekte yer alan “Edirne Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve
Çalışma Yönergesi” nin güncellenmiş haliyle Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Sivil
Savunma Uzmanlığının 18.04.2014 tarih ve 04 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 05.03.2014 tarih ve 2014/79
sayılı kararının iptaline, Edirne Belediye Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve
Çalışma Yönergesinin Sivil Savunma Uzmanlığından geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine
oybirliği ile karar verilmiştir.
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 girmiştir. 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.”
denilmektedir. Buna göre, ekli listede yer alan ve Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal
bulunan 1. derece Hal Müdürü kadrosunun ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca derece
değişikliği yapılarak yerine 3. derece Hal Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususu ile ilgili
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 231 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinin 11. maddesi
uyarınca; Genel İdari Hizmetler Sınıfında münhal bulunan 1. derece Hal Müdürü kadrosunun
ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca derece değişikliği yapılarak yerine 3. derece Hal
Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği
şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- 01.03.2014 tarihli 28928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren
6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 96. maddesi (A) fıkrasına ikinci paragraf eklenmiş, ayrıca bu paragraf
hükmünün uygulanması ile ilgili olarak Kanuna geçici 7 madde ilave edilmiştir. Eklenen
hükümlere göre İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi (biletle girilmesi zorunlu olmayan
eğlence yerleri), İşgal harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı ve İşyeri Açma İzin
Harcına ilişkin maktu tarifeler Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla,
mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili
Belediye Meclislerinin önerisi İçişleri Bakanlığının görüşü ve Bakanlığımızın teklifi üzerine,
Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. Buna göre bazı vergi ve harçların maktu tarifeleri
Belediye Meclislerince tespit edilmiş olacaktır. Bakanlar Kurulu tarafından söz konusu bazı
vergi ve harçlara ait 2013 yılı için belirlenen miktarlar uygulanacaktır. 2013 yılında
uygulanmak üzere 14.11.2012 tarih ve 2012/418 sayılı meclis kararında, 2464 sayılı Belediye
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Gelirleri Kanununda 17. ve 21. maddeleri gereği tespit edilen Eğlence Vergisi (Biletle
Girilmesi Zorunlu Olmayan Eğlence Yerleri), a-) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna,
diskotek, kabare, dansing salonlarından günlük 100,00-TL, b-) Bilardo, masa futbolu,
salonlarından yıllık 100,00-TL’dir. 2013 tarifelerinde yer alan günlük 100,00-TL olarak
belirlenen vergiler, aylık olarak hesaplandığında 3.000,00-TL gibi çok yüksek bir vergi
oluşmakta olup, ödenmesi mümkün olmayan yıkıcı vergilerdir. (İdare Hukukunun genel ilkesi
‘Usulde Paralellik İlkesi’ idarenin işleminin ayrı usulde ve aynı merci tarafından geri
alınabileceği, değiştirilebilineceği hakkındadır.) Konuyla ilgili vatandaşlardan vergi tahsilatı
yapılmadığından, iade yapılması söz konusu değildir. 2013 yılı meclis kararında ‘B’ bendinde
yıllık 100,00-TL olan vergi de, Belediyemiz açısından vergi kaybı olacağından; 14.11.2012
tarih ve 2012/418 sayılı kararda, ilgili tarifeler kısmının iptal edilerek, Eğlence Vergisi biletle
girilmesi mümkün olmayan yerler için; a-) Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna,
diskotek, kabare, dansing salonlarından günlük 5,00-TL, b-) Masa futbolu, bilardo salonları,
oyun salonlarından günlük 5,00-TL belirlenmesi hususu ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
24.04.2014 tarih ve 2263 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 14.11.2012 tarih ve 2012/418
sayılı kararındaki Vergi, Resim ve Harçlar Bölümündeki Biletle Girilmesi Zorunlu Olmayan
Eğlence Yerleri 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 alınması şeklindeki ibarelerinin Vergi, Resim ve Harçlar Bölümündeki Biletle Girilmesi
Zorunlu Olmayan Eğlence Yerleri a-) Bar, Pavyon, Gazino, Gece Kulübü, Taverna, Diskotek,
Kabare, Dansing Salonlarından Günlük 5,00.-TL, b-) Bilardo ve Masa Futbolu Salonlarından
günlük 5,00.-TL alınmasına şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6- 16-22 Haziran 2014 tarihleri arası yapılacak olan 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve
Kültür Etkinlikleri Haftasınca vatandaşlarımızın Sarayiçi yerleşkesi Kırkpınar alanına
ulaşımının sağlanması için şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren (M) plaka ve ticari taşımacılık
yapan (T) plaka sahiplerinin durakların depo yeri, çalışacak araç sayısı ve çalışma yapacakları
tarihlerin belirlenmesi konusunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 609 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 16-22 Haziran 2014 tarihleri arası yapılacak olan
653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftasınca vatandaşlarımızın
Sarayiçi yerleşkesi Kırkpınar alanına ulaşımının sağlanması için şehiriçi toplu taşıma hizmeti
veren (M) plaka ve ticari taşımacılık yapan (T) plaka sahiplerinin durakların depo yeri,
çalışacak araç sayısı ve çalışma yapacakları tarihlerin belirlenmesi konusunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Hüseyin TAŞ’ın ve Bostanpazarı Mahalle sakinlerinin dilekçelerine istinaden;
Bostanpazarı Mahalle sakinlerinin Bostanpazarı Meydanında bulunan harfiyat araçları, iş
makineleri, damperli kamyon, damperli traktör, dolgu malzemesi, parke taşı boşaltıp-alan
kepçe ve kamyonlardan kaynaklanan toz, görüntü ve ses kirliliğinden duyulan rahatsızlık
belirtilmektedir. Bostanpazarı meydanında şikayet konusu olan harfiyat araçları, iş
makineleri, damperli kamyon, damperli traktör, dolgu malzemesi, parke taşı boşaltıp-alan
kepçe ve kamyonlardan için yeni bir yer belirlenmesi konusunun Ulaşım Komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 606 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Bostanpazarı meydanındaki harfiyat araçları, iş
makineleri, damperli kamyon, damperli traktör, dolgu malzemesi, parke taşı boşaltıp-alan
kepçe ve kamyonlar için yeni bir yer belirlenmesi konusunun Ulaşım Komisyonuna havale
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edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8- 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.” denilmekte
olup, bu ibarenin, 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 yeni kurulacak bir taksi durağa geçme talebinde bulunamazlar.
Mevcut taksi durakları arasında geçiş talebinde bulunanlar bu taksi durağında faal olarak
çalışan diğer taksi esnafının çoğunluğunun olumlu görüşleri ile geçiş talebinde bulunabilirler.
Geçiş talepleri Belediye Encümenince karara bağlanır.” şeklinde değiştirilmesinin Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve
605 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin madde 51. fıkrasının 13. bendinin “herhangi bir durağa kayıtlı ticari taksi plakası devir alanlar devir
alma tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) yıl geçmeden yeni kurulacak bir taksi durağa geçme talebinde
bulunamazlar. Mevcut taksi durakları arasında geçiş talebinde bulunanlar bu taksi durağında
faal olarak çalışan diğer taksi esnafının çoğunluğunun olumlu görüşleri ile geçiş talebinde
bulunabilirler. Geçiş talepleri Belediye Encümenince karara bağlanır.” şeklinde değiştirilmesi
konusunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına Meclis Üyesi Turgut TERZİ, Melek
YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Şenol
EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ ret, diğer mevcut üyelerin
kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9- 03.04.2013 tarih ve 2013/150 sayılı Belediye Meclis Kararı ile nakit ödemeli binişler
kaldırılarak, elektronik bilet uygulamasında iki binişlik kartın (öğrenci-sivil ayrımı
yapmaksızın) 4,00.-TL olarak belirlenmiştir. Ancak; Serhad Birlik ETUS Minibüsçüler
Midibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıcılar Kooperatifi Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve
11 sayılı yazısı, Salim Zafer ARDA’nın 21.04.2014 tarih ve 6880 sayılı dilekçesi, Edirne
Vatandaş Gazetesinin 25.04.2014 tarihli haberinden de anlaşılacağı üzere bu karar alındıktan
sonra şehiriçi taşıma hizmeti veren ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların elektronik kartlı
binişlerinde kartlarında bakiyesi kalmaması veya kartların temin edilememesi hallerinde
sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir. Bu sıkıntının giderilmesi, vatandaşlarla sürücüler arasında
yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi için (öğrenci-sivil ayrımı yapmaksızın) kart
kullanmaksızın yapılan tek binişlerde 2,00.-TL’nin (KDV Dahil) nakit olarak alınması hususu
ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.04.2014 tarih ve 608 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın “Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçları
kullananların elektronik kartlı binişlerinde kartlarında bakiye kalmaması veya tek binişlik
kartların temin edilememesi hallerinde sıkıntı yaşandığı tespit edilmiştir. Bu sıkıntının
giderilmesi, vatandaşlarla sürücüler arasında yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi için kart
kullanılmadan yapılan binişlerde bir biniş ücreti olarak daha öncede uygulanmakta olan
öğrenci-sivil ayrımı yapmaksızın 2,00 TL’nin KDV dahil nakit olarak alınması; bu ödeme
için her nakit ödeme sonrasında şoförün kendi kartını yine 2.00.-TL olarak okutmak (yolculuk
istatistikleri elde etmek) üzere düzenleme yapılması ile uygulanması” şeklindeki sözlü
önerisinden sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, şehir içinde taşıma hizmeti veren
ulaşım araçlarına nakit binişlerle ilgili konunun oylamasına geçmezden önce Meclis Üyesi
Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Hakan DAĞDEVİREN’in bu konunun görüşülmesinde oy
kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Hakan
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DAĞDEVİREN, bu konunun görüşülmesinde oy kullanmayarak Meclis Üyesi Selçuk
ÇAKIR’ın önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; “Şehir içi toplu
taşıma hizmeti veren araçları kullananların elektronik kartlı binişlerinde kartlarında bakiye
kalmaması veya tek binişlik kartların temin edilememesi hallerinde sıkıntı yaşandığı tespit
edilmiştir. Bu sıkıntının giderilmesi, vatandaşlarla sürücüler arasında yaşanan tartışmaların
sona erdirilmesi için kart kullanılmadan yapılan binişlerde bir biniş ücreti olarak daha önce de
uygulanmakta olan öğrenci-sivil ayrımı yapmaksızın 2,00 TL’nin KDV dahil nakit olarak
alınmasına, bu ödeme için her nakit ödeme sonrasında şoförün kendi kartını yine 2.00.-TL
olarak okutmak (yolculuk istatistikleri elde etmek) üzere düzenleme yapılmasına ve
uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve
Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikteki yapılan değişiklikler ile Polis ve
Jandarma sorumluluk alanları yeniden belirlenmiş olup, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde
Jandarma Kontrol Noktası olarak kullanılan yer Emniyet Müdürlüğü Personeli tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle İl Emniyet Müdürlüğünce Polis Kontrol noktası olarak
kullanılmaya başlanan alanın Edirne İl Emniyet Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih 448 sayılı
yazılarında tahsisini talep etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine istinaden
Polis Kontrol Noktası olarak kullanılan alanın 25 yıl süreyle bedelsiz olarak İl Emniyet
Müdürlüğüne tahsisi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi hususu ile ilgili Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 189 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Jandarma
Kontrol Noktası olarak kullanılan yerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesine
istinaden Polis Kontrol Noktası olarak kullanılmak üzere 25 yıl süreyle bedelsiz olarak İl
Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Volkan Yolcu Taşımacılığı Sey. ve Nak. Tic. A.Ş.’nin 25.04.2014 tarih ve 7172 sayılı
dilekçesinde “Bilindiği üzere ücretsiz servislerin kalkış yeri belediye önünden yapılmaktaydı.
Belediye önündeki park yeri sorunu aile yolculara bekleme yapacak yer olmaması yağmurda
ve soğuk havalarda oturacak yer bulunmaması daha önemlisi Belediye önünde wc
bulunmaması yolculuk yapacaklara mağduriyet yaşatmaktadır. Yukarıda yazılı bütün
hizmetleri verecek alt yapısı hazır denetim ve hizmete daha uygun halk eğitim karşısı durağı
ve park alanındaki tesislerdir. Gerekli denetim ve incelemeler yapılarak tarafımıza bu
değişiklik için izin verilmesini arz ederiz” denmekte olup, yukarıda belirtilen talebin
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2014
tarih ve 621 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın ücretsiz servis araçları ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 621 sayılı yazısının Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, işaretle yapılan oylama sonucunda; ücretsiz servis
araçları ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 621 sayılı yazısının
Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Şerif SELAMET’in 25.04.2014 tarihli dilekçesinde “Bizler şu anda değişik duraklarda
taksicilik yapan 6 taksiciyiz. Ancak mevcut şartlarda para kazanmak mümkün olmamaktadır.
Bulunduğumuz duraklarda araç sayısı fazla olup müşteri potansiyeli çok düşük olması
sebebiyle aşağıdaki plakaları bulunan taksici esnafının mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni
bir taksi durağı açılması talep edilmektedir.” Dilekçe konusu taleplerin Ulaşım Komisyonuna
havale edilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 622 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; yeni bir taksi durağı açılması talebi ile ilgili
konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
29.04.2014 tarih ve 2106 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.
14- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.04.2014 tarih ve 2014/53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 sayılı imar komisyon kararları
ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2014 tarih ve 2105 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 24.04.2014 tarih ve 2014/53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 40. maddesi hükümleri uyarınca; Belediyemiz 2013 yılı Bütçe Kesin
Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 2295 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi hükümleri uyarınca;
Belediyemiz 2013 yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
Mayıs ayı toplantısı II. Birleşimin 09.05.2014 Cuma günü saat 12:00’de Edirne Belediye
Meclis toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
16- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2014 tarih ve 310-390 sayılı yazısı ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 tarihli,
01.04.2014 tarihli ve 000093398 dosya nolu yazılarında Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih
ve 2013/377 sayılı kararının 3. maddesinin 2. paragrafında belirtilen eğimden dolayı kat
kazanılması halinde bodrum katlardaki uygulamaların ve plan notlarının 7.5 maddesinin
uygulanmaması gerektiği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2014 tarih ve 2104
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.01.2014
tarih ve 310-390 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğünün 10.01.2014 tarihli, 01.04.2014 tarihli ve 000093398 dosya nolu yazılarının
üzerine yapılan incelemeler neticesinde; Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 2013/377
sayılı kararının 3. maddesinin 2. paragrafında belirtilen ve plan notlarına ilave edilen “Planda
emsal şartı getirilen imar adalarında eğimden dolayı kat kazanılması halinde, kazanılan
bodrum katlarda kesinlikle konaklama amaçlı (otel, pansiyon, yurt vb. gibi) olamayan 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 tribleks konutlar emsal hesabına dahil edilmeksizin
yapılabilir. Ancak bu tür kullanımlarda iskan edilecek bodrum kısımları kanalizasyon kanal
kotu altında ise ilgili projesinde atık su deşarjı pompalı sistem ile çözülmesi zorunludur. Bu
tür bodrum kullanımları ilave kazanılan toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik
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Bakanlığınca yayınlanan birim fiyatlarına göre maliyetin ticari birimler ve depolarda %50 si,
konutlarda %25 i kadar ücret ödenmesi halinde yapılabilir.” maddesinin ve plan notlarının
“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.” şeklindeki 7.5 maddesinin kaldırılmasının uygun olduğuna” şeklindeki
sözlü önerisi aynen benimsenerek İşaretle yapılan oylama sonucunda; Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 20.01.2014 tarih ve 310-390 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 10.01.2014 tarihli, 01.04.2014 tarihli ve 000093398
dosya nolu yazılarının üzerine yapılan incelemeler neticesinde; Belediye Meclisinin
02.10.2013 tarih ve 2013/377 sayılı kararının 3. maddesinin 2. paragrafında belirtilen ve plan
notlarına ilave edilen “Planda emsal şartı getirilen imar adalarında eğimden dolayı kat
kazanılması halinde, kazanılan bodrum katlarda kesinlikle konaklama amaçlı (otel, pansiyon,
yurt vb. gibi) olamayan 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 tribleks konutlar emsal hesabına
dahil edilmeksizin yapılabilir. Ancak bu tür kullanımlarda iskan edilecek bodrum kısımları
kanalizasyon kanal kotu altında ise ilgili projesinde atık su deşarjı pompalı sistem ile
çözülmesi zorunludur. Bu tür bodrum kullanımları ilave kazanılan toplam inşaat alanının
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan birim fiyatlarına göre maliyetin ticari birimler ve
depolarda %50 si, konutlarda %25 i kadar ücret ödenmesi halinde yapılabilir.” maddesinin ve
plan notlarının “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.” şeklindeki 7.5 maddesinin kaldırılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
17- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 10 Nisan 2014
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. B4 grubunda yer alan
Belediyemiz söz konusu yönetmelik ile yapılan değişikliklerle B5 grubuna yükseltilmiştir. Bu
nedenle, Belediyemize ait memur kadrolarının yönetmelik hükümlerine göre ihdasının
yapılması gerekmektedir. 22 Şubat 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve
Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin “Kadro İhdası” başlıklı 10’uncu 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 eksiksiz olarak doldurularak ihdas gerekçeleriyle birlikte
meclise sunulur.” denilmektedir. Buna göre ekli cetvelde yer alan kadroların ihdas edilmesi
hususu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 236 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. B4 grubunda yer alan Belediyemiz söz konusu yönetmelik ile yapılan
değişikliklerle B5 grubuna yükseltilmiştir. Bu nedenle, Belediyemize ait memur kadrolarının
yönetmelik hükümlerine göre ihdasının yapılması gerekmektedir. 22 Şubat 2007 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin “Kadro İhdası” başlıklı 10’uncu 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 eksiksiz olarak doldurularak
ihdas gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmektedir. Buna göre ekli cetvelde yer alan
kadroların ihdas edilmesine ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde
geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
18- 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.” denilmektedir. Resmi Gazetenin 10 Nisan 2014 tarih ve
28968 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 5 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarına 24
adet müdürlük kadrosu verilmiştir. Mevcutta 20 adet müdürlük oluşturulmuş olup, 4 adet
müdürlük açığımız vardır. Buna göre; Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü oluşturulması hususu ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 237 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.” denilmektedir. Resmi
Gazetenin 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 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 5 grubunda yer alan
Belediyemiz kadrolarına 24 adet müdürlük kadrosu verilmiştir. Mevcutta 20 adet müdürlük
oluşturulmuş olup, 4 adet müdürlük açığımız vardır. Buna göre; Belediyemizde Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8

19- İmar komisyonuna havale edilen konu ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.04.2014 tarih ve 2014/63 sayılı imar komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
02.05.2014 tarih ve 2141 sayılı yazısı Meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konu ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 24.04.2014 tarih ve 2014/63 sayılı imar komisyon kararının
İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
20- Edirne Belediye Başkanlığı Kültür Sanat Danışmanı Ender BİLAR’ın 24.04.2014 tarih ve
7075 kayıt nolu dilekçesine istinaden; ulusal, geleneksel kültür miraslarımızdan olan Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve değerlerinin tarihsel, sosyo-kültürel, ekonomik, sportif, folklorik
ve benzeri yönleri ile araştırmak, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve
objeleri toplayıp derleyerek uluslararası standartlarda arşivlemek, sergilemek ve faaliyetlerini
yürütmek amacıyla Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde
“Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi”nin kurulması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2371 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulusal, geleneksel kültür miraslarımızdan olan
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve değerlerinin tarihsel, sosyo-kültürel, ekonomik, sportif,
folklorik ve benzeri yönleri ile araştırmak, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili her türlü bilgi,
belge ve objeleri toplayıp derleyerek uluslararası standartlarda arşivlemek, sergilemek ve
faaliyetlerini yürütmek amacıyla Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü bünyesinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon
Merkezinin kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili her türlü bilgi, belge ve objeleri toplayıp derleyerek
uluslararası standartlarda arşivlemek, sergilemek ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla Edirne
Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan “Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliği”nin
onaylanması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2370 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Başkanlığı Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi Yönetmeliğinin Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Şehrimizde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin önlerine çıkartılan masa ve
sandalyelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesinin 2. bendine (yol,
meydan, Pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat ile
işgali) göre alınacak olan işgal harcının semtlere göre tespit edilmesinin Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2354 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın şehrimizde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin
önlerine çıkartılan masa ve sandalyelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.
maddesinin 2. bendine göre alınacak olan işgal harcının semtlere göre tespit edilmesi ile ilgili
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2354 sayılı yazısının Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, işaretle yapılan
oylama sonucunda; şehrimizde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin önlerine çıkartılan masa
ve sandalyelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesinin 2. bendine göre
alınacak olan işgal harcının semtlere göre tespit edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler
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Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 2354 sayılı yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
23- Belediyemiz ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük tarihi
15.10.2013 olup, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa
göre; Mahalli İdareler seçimlerini geçemeyeceğinden, yürürlükte olan toplu sözleşmenin
yenilenmesi gerekmektedir. Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih ve 2355
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Toplu Sözleşmenin görüşmelerini yapmak ve
Toplu Sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’a yetki verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
07.05.2014 günlü I. Birleşimine ait toplantısına son verilmesine, II. Birleşimin 09.05.2014
Cuma günü saat 12:00’de Edirne Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacağını Belediye
Meclis üyelerine bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 09.05.2014 Cuma günü saat 12.00’de Belediye Meclis
Salonunda yapmış olduğu Mayıs ayı II. Birleşimi toplantısında müzakere edilerek karara
bağlanan hususlara dair karar özetidir.

TOPLANTIDA BULUNANLAR

Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın
KORUYAN, Semih ÇINAR, Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER,
Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Serkan LİZNAK, Turgut
TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide
DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR

Hasan YÜREK, Mehmet ÖZÇUHACI.

MAZERETLİ OLANLAR

Ali YAZICI, İsmail ARDA.

1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Ali
YAZICI, İsmail ARDA’nın mazereti uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Gündem maddesine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Edirne
Emniyet Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 31224 sayılı yazısına istinaden Abdurrahman
Mahallesi Hacı Yahya Köprü Yolu Caddesi ve İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi 1. Caddesinin
birleştirilerek isimlerinin “Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan” caddesi olarak
değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.05.2014 tarih ve 2246 sayılı
yazısı olduğunu, bunun gündeme alınması hususunda oylama yapacağını, belirtmesinden
sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen maddenin meclis gündemine
alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3- 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı Yönetim Dönemi Hesabı, Taşınır Kesin Hesabı ve
İcmalinin, Plan ve Bütçe komisyonunca incelenmesinin yapıldığı ve bu konuda hazırlamış
olduğu 08.05.2014 tarihli rapor meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
2013 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.

4- Edirne Emniyet Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 31224 sayılı yazısına istinaden
Abdurrahman Mahallesi Hacı Yahya Köprü Yolu Caddesi ve İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi
1. Caddesinin birleştirilerek isimlerinin “Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan” caddesi
olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.05.2014 tarih ve 2246
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Emniyet Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 31224 sayılı yazısına istinaden
Abdurrahman Mahallesi Hacı Yahya Köprü Yolu Caddesi ve İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi
1. Caddesinin birleştirilerek isimlerinin “Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan” caddesi
olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından Belediye Meclisinin 09.05.2014 günlü II. Birleşimine ait toplantısına son
verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki meclis
toplantısının 04.06.2014 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı
salonunda yapılacağını Belediye Meclis üyelerine bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 04.06.2014 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
Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın
KORUYAN, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS,
Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Mehmet
ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK, Turgut TERZİ, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN,
İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, İsmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Hakan
GİYİK, Melek YÜRÜK, Tamer KARADAĞ’ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü
toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, muhtelif
tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 11 adet konunun
İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2014
tarih ve 2585 sayılı yazısı olduğunu, bunun gündeme alınması hususunda oylama yapacağını,
belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 1
(BİR) maddenin meclis gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
3- Bir önceki toplantılara ait 07.05.2014 tarihli ve 09.05.2014 tarihli tutanaklar meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantılara ait 07.05.2014 tarihli ve
09.05.2014 tarihli tutanaklar aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 5393 Sayılı Kanunun 20 nci maddesinde Belediye Meclisinin her yıl bir ay tatil
yapabileceği belirtildiğinden, Belediye Meclisinin tatil edilip edilmeyeceği, tatil edilmesine
karar verilirse tatil edileceği ayın belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi
ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih ve 244 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Belediye Meclisinin Ağustos ayında tatil
edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; 5393
Sayılı Kanunun 20 nci maddesinde Belediye Meclisinin her yıl bir ay tatil yapabileceği
belirtildiğinden 2014 yılı içinde Edirne Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin Ağustos
2014 olarak belirlenmesine Meclis Üyesi Turgut TERZİ, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, İsmail
YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER’in
çekimser diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Xining Belediye Halk Yönetiminin davetine istinaden; 10-13 Haziran 2014 tarihlerinde
Xining’de gerçekleşecek olan Yabancı Ülkelerle Dostluk için Çin Halk Birliği, Qinghai Dış
İlişkiler Bürosu ve Xining Belediye Halk Yönetimi’nin sponsor olduğu “2014 Uluslararası
Forum ve Cool Şehirler Uluslararası Forumu”na Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul
TANRIKULU’nun katılması, harcırahının Belediyemiz tarafından karşılanması konusunun
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve
332 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; Xining Belediye Halk Yönetiminin davetine
istinaden; 10-13 Haziran 2014 tarihlerinde Xining’de gerçekleşecek olan Yabancı Ülkelerle
Dostluk için Çin Halk Birliği, Qinghai Dış İlişkiler Bürosu ve Xining Belediye Halk
Yönetimi’nin sponsor olduğu “2014 Uluslar arası Forum ve Cool Şehirler Uluslararası
Forumu”na Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul TANRIKULU’nun katılmasına,
harcırahının Belediyemiz tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Edirne Belediyesi sınırları dahilinde çöplerin toplanması ve nakli, cadde ve sokakların
süpürülmesi ve çöp konteynırlarının makine ile yıkanması hizmet alım işi ile Edirne Merkez
İlçede Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından çıkan Tıbbi Atıkların toplanması, nakliyesinin
yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi
“Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park,
bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik,
güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve
santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır
ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve
temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı,
sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma
hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk Mahalli İdareler Genel
Seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara
gördürülebilir.” dendiğinden ilgili Kanun maddesi uyarınca bahse konu işlerin yıllara sari
(Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme) yapılması ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün
12.05.2014 tarih ve 293 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Edirne Belediyesi sınırları dahilinde çöplerin toplanması ve nakli, cadde ve sokakların
süpürülmesi ve çöp konteynırlarının makine ile yıkanması hizmet alım işi ile Edirne Merkez
İlçede Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından çıkan Tıbbi Atıkların toplanması, nakliyesinin
yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi
uyarınca bahse konu işlerin yıllara sari (Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenme) yapılmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Şehrimizde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin önlerine çıkartılan masa ve sandalyelerin
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesinin 2. bendine göre alınacak olan işgal
harcının semtlere göre tespit edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış
olduğu 08.05.2014 tarihli rapor ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.05.2014 tarih ve 2584
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, m2 birim fiyatından sonra gelmek üzere
/günlük kelimesinin eklenmesini, madde 3’te sonraki kısım için birim fiyatın 3/1’ i yerine
1/3’ü (üçte bir) şeklinde değiştirilerek oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra m2 birim
fiyatından sonra gelmek üzere/günlük kelimesinin eklenmesine, madde 3’te sonraki kısım için
birim fiyatın 3/1’ i yerine 1/3’ü (üçte bir) şeklinde değiştirilmesinden sonra işaretle yapılan
oylama sonucunda; Şehrimizde muhtelif yerlerde bulunan işyerlerinin önlerine çıkartılan
masa ve sandalyelerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. Maddesinin 2. bendine
(Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma açık yerlerden bir kısmın herhangi bir maksat
ile işgali) göre alınacak işgal harcının semtlere göre m2 birim fiyatı/günlük; Saraçlar Caddesi
1,50.-TL/m2/günlük, Tahmis, Çilingirler, Zübeyde Hanım, Balıkpazarı, Yediyolağzı,
Ayşekadın, Alipaşa Arkası, Üniversite Civarı 1,00.-TL/m2/günlük, Karaağaç, Bedesten
Civarı, Kule Altı 0,50.-TL/m2/günlük, diğerleri 0,50.-TL/m2/günlük olarak belirlenmesine,
tespit edilen birim fiyatlarının 6 ay süre ile (01 Mayıs-31 Ekim) alınmasına ve 6 ay süreden
sonra ki kısım için birim fiyatının 1/3’ü (üçte bir) kadar alınmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
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8- Edirne Belediye Başkanlığı Yayın Yönetmeliği hazırlanarak ilişikte sunulmuş olup,
Belediye Meclisinde konunun değerlendirilip, tasdik edilmesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 493 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Başkanlığı Yayın Yönetmeliğinin
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine
oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Özge Pastanesi, Edirne Bereket Tekstil, Selimiye Eczanesi, Astürk Et Ürünlerinin
22.05.2014 tarihli dilekçesi ile Tuna Otelin 22.05.2014 tarihli dilekçelerinde Kıyık Caddesi ve
Maarif Caddesinde faaliyet gösteren esnaflar oldukları mevcut park sisteminden yeterli
derecede yararlanamadıkları ve otopark abonmanlığı yapılması konusunda talepleri
belirtilmektedir. 03.07.2013 tarih ve 2013/276 karar sayısı ile alınan Belediye Meclis
kararının 4. maddesinde 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. Talebe istinaden 03.07.2013 tarih ve 2013/276 karar sayısı ile alınan
Belediye Meclis kararının 4. maddesinde bulunan “Maarif Caddesi ve Selimiye Karşısındaki
Kıyık’a çıkıştaki alanda abone uygulaması yapılmamasına” ibaresinin kaldırılması
hususunun; Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
23.05.2014 tarih ve 747 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Parkmetre Uygulaması Aboneliği ile ilgili
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih ve 747 sayılı yazısının daha kapsamlı bir
değerlendirme için Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
23.05.2014 tarih ve 747 sayılı yazısının daha kapsamlı bir değerlendirme için Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan başvurular ile ilgili 5 adet konunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.05.2014 tarih ve
746 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan
başvurular ile ilgili 5 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü
içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
11- Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve 2014/07, 08, 09, 10, 11 sayılı
Ulaşım Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 741
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014
tarih ve 2014/07 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan geldiği şekilde
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014
tarih ve 2014/08 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan geldiği şekilde
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014
tarih ve 2014/09 sayılı Ulaşım Komisyon kararındaki Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin
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5-1 fıkrasının 13. bendine 3. cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesi
“Ancak mevcut taksi durakları arasında bu süre içinde geçiş talebinde bulunanlar, geçmek
istedikleri taksi durağında boş kontenjan olması halinde kayıtlı taksi esnafının 2/3 (üçte iki)
çoğunluğunun olumlu görüşleri ile geçiş talepleri Belediye Encümenince görüşülerek karar
verilir.” şeklindeki önerisinden sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, Ulaşım
Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve 2014/09 sayılı Ulaşım Komisyon kararını
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın okuduğu şekilde oylamaya yapacağını belirtmesinden sonra
işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve
2014/09 sayılı Ulaşım Komisyon kararındaki Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliğinin 5-1
fıkrasının 13. bendine 3. cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesine
“Ancak mevcut taksi durakları arasında bu süre içinde geçiş talebinde bulunanlar, geçmek
istedikleri taksi durağında boş kontenjan olması halinde kayıtlı taksi esnafının 2/3 (üçte iki)
çoğunluğunun olumlu görüşleri ile geçiş talepleri Belediye Encümenince görüşülerek karar
verilir.” Meclis Üyesi Turgut TERZİ, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail
ARDA, Nahide DEMİR, Sevda Nur KURBAN, İsmail YILDIZ’ın red, diğer mevcut üyelerin
kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve
2014/10 sayılı Ulaşım Komisyon kararının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş alınarak
bir sonraki mecliste görüşülmesi ile ilgili önerisinden sonra Belediye Başkanı Recep
GÜRKAN’ın, Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve 2014/10 sayılı
Ulaşım Komisyon kararını Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın okuduğu şekilde oylamaya
yapacağını belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun
almış olduğu 26.05.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Ulaşım Komisyon kararının İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünden görüş alınarak bir sonraki mecliste görüşülmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014
tarih ve 2014/11 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan geldiği şekilde
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez Meydan Mahallesi Pafta: E17d07a3d,
Ada: 364, Parsel: 13 sayılı 54,60 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunun 45. maddesine göre satışı konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 220 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Meydan Mahallesi Pafta: E17d07a3d, Ada: 364, Parsel: 13 sayılı 54,60 m2 yüzölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre satışına oybirliği ile
karar verilmiştir.
13- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 22 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.05.2014 tarih ve 2448 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 22 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Hilmi MERABAŞI’nın 19.03.2014 tarih ve 5145 sayılı dilekçesinde bahsedilen Barutluk
Mahallesi Nalbur 2. Sokak isminin 23.05.1995 tarihinde Elazığ’da görevi başında şehit düşen
Levent MERABAŞI’nın anısını yaşatmak için Şehit Levent MERABAŞI olarak değiştirilmesi
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talep edilmiş olup, yapılan incelemeler neticesinde; Barutluk Mahallesi Nalbur 2. Sokak
isminin Şehit Levent MERABAŞI olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve 2450 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
23.05.1995 tarihinde Elazığ’da görevi başında şehit düşen Levent MERABAŞI’nın
anısını yaşatmak için Barutluk Mahallesi Nalbur 2. Sokak isminin Şehit Levent MERABAŞI
olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
15- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.05.2014 tarih ve 2014/64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 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, 115 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.05.2014 tarih ve 2449 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın İmar komisyonuna havale edilen konular ile
ilgili olarak imar komisyonunca alınan 23.05.2014 tarih ve 2014/113 sayılı imar komisyon
kararının geriye çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama
sonucunda; imar komisyonunca alınan 23.05.2014 tarih ve 2014/113 sayılı imar komisyon
kararının geriye çekilmesine, 23.05.2014 tarih ve 2014/64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115 sayılı imar komisyon kararlarının İmar
Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
16- 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 Abalar Köyü 3124 ve 3222 parsellerde bulunan 2 adet işyeri ile ilgili İlçe
Jandarma Komutanlığının görüş yazıları ve ekleri Zabıta Müdürlüğünün 26.05.2014 tarih ve
137 sayılı yazısı ekinde meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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 Abalar Köyü 3124 ve 3222
parsellerde bulunan 2 adet işyerinin içkili yerler bölgesine ilave edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
17- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
02.06.2014 tarih ve 2585 sayılı yazısı meclis gündeminde oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
04.06.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 02.07.2014 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.
Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 02.07.2014 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
Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan
GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar
YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK, Turgut
TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, Nahide DEMİR, Tamer
KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Mahmut KESKİN
MAZERETLİ OLANLAR
Aydın KORUYAN, İsmail ARDA, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Aydın
KORUYAN, İsmail ARDA, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN’ ın mazeretleri uygun
görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Edirne
Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 27 sayılı
dilekçesinde “Servisçi esnafından gelen zam talepleri doğrultusunda yapılan araştırmada
30.06.2013 tarihinde 4,36.-TL olan motorin litre fiyatına %5 zam görerek, 4,54.-TL
olduğunu, motorlu taşıtlar vergisi, sigorta ve araç muayene ücretleri TÜFE oranında (%9,66)
arttırıldığı 2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde uygulanmak üzere servis taşıma
ücretlerinin önceki yıla göre arttırılması talep edilmektedir. Yukarıda belirtilen talebin
Belediyemiz Meclisinde gündem dışı görüşülerek Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.06.2014 tarih ve 960 sayılı yazısı, 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 Vakıflar Bankasındaki Belediyemizin Kamuya
tahsisli İller Bankası tarafından gönderilen paranın muhafaza edileceği TR35 0001 5001 5800
7302 3417 69 nolu, vergi, resim, harçlar, teminatlar vb. haczedilemeyen gelirlerin yatırılacağı
TR38 0001 5001 5800 7302 3418 12 nolu hesapların kamuya tahsisli hesaplar arasına
alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
30.06.2014 tarih ve 3306 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 30.06.2014 tarih ve 3016 sayılı yazısı, Belediye Meclis
üyelerimizin 30 Mart 2019 tarihine kadar geçerli olacak hizmet pasaportlarının çıkarılması
konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün
01.07.2014 tarih ve 475 sayılı yazısı olduğunu ve gündemimizin 6. maddesinde yer alan İmar
Komisyon Kararlarından 24.06.2014 tarih ve 122 nolu kararı geriye çekilmesi hususunda
oylama yapacağını belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda
belirtilen gündem dışı 4 (DÖRT) maddenin meclis gündemine alınmasına ve gündemimizin 6.
maddesinde yer alan İmar Komisyon Kararlarından 24.06.2014 tarih ve 122 nolu kararı geriye
çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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3- Bir önceki toplantılara ait 04.06.2014 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantıya ait 04.06.2014 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan başvurular ile ilgili 3 adet konunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve
916 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan
başvurular ile ilgili 3 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü
içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
5- Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 23.06.2014 tarih ve 2014/12, 13 sayılı Ulaşım
Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 915 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın 23.06.2014 tarih ve 2014/12 nolu ulaşım komisyon
kararının “03.07.2013 tarih ve 2013/276 karar sayısı ile alınan Belediye Meclis Kararının 4
üncü maddesi 01.08.2014 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 28.08.2013 tarih ve 4625 sayılı yazıları ekinde
bulunan İl Emniyet Müdürlüğünün 24.07.2013 tarih ve 12883 sayılı yazıları da dikkate
alınarak, tüm parkmetre uygulanması yapılan yerleri kapsayacak şekilde sabit yer ayrılması ve
sabit yer ayrılmaksızın olmak üzere araç büyüklüğü ile işgal edilen araç park yeri değişiklik
gösterdiğinden taşıt türüne göre abonelik bedelleri 01.08.2014 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere aşağıda düzenlenmiştir.
Araç Türü

Otomobil
Minibüs-Kamyonet
Otobüs-Kamyon

Sabit Yer Ayrılmaksızın Hoteller için en fazla 3,
Abonelik Bedeli
diğerleri için en fazla 1, sabit
yer ayırmak sureti ile
abonelik bedeli
150,00.-TL/Ay
450,00.-TL/Ay
250,00.- TL/Ay
750,00.- TL/Ay
Abonelik Yapılmamaktadır.
Abonelik Yapılmamaktadır.

ayrıca teklif edilmesi ve Belediye Encümenince Karar verilmesi halinde uygun
görülen yer ve sayıda yük ve eşya indirme - bindirme yeri tahsis edilebilir.” şeklindeki sözlü
önerisi aynen benimsenerek, işaretle yapılan oylama sonucunda; 23.06.2014 tarih ve 2014/12
nolu ulaşım komisyon kararının yukarıda belirtildiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile
karar verilmiştir.
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 23.06.2014
tarih ve 2014/13 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan geldiği şekilde
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yıldırım Merkez Pafta:51K-3a Ada:2069 Parsel:2 sayılı
taşınmaz üzerinde hizmet vermekte olan Yıldırım Aile Sağlığı Merkezinin İl Sağlık
Müdürlüğünce yıkılarak yenisi yapılmak istenmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü 21.05.2014
tarihli yazılarında taşınmazın tahsisini talep etmekte olup, Belediyemize ait olan Ada: 2069
Parsel: 2 sayılı taşınmazın İmar planındaki amacına uygun olarak Aile Sağlığı Merkezi
yapmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi
ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.06.2014 tarih ve 255 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yıldırım Merkez
Pafta:51K-3a Ada:2069 Parsel:2 sayılı taşınmazın İmar planındaki amacına uygun olarak Aile
Sağlığı Merkezi yapmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisine oybirliği ile karar
verilmiştir.
7- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 11 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
24.06.2014 tarih ve 2941 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.
8- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
24.06.2014 tarih ve 2014/116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih ve 2940 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın 24.06.2014 tarih ve 2014/127 sayılı kararındaki plan
tadilatı teklifinin hükmünden sonra gelen kısmının yerine kabulüne karar verilmiştir.
şeklindeki sözlü önerisi aynen benimsenerek, 24.06.2014 tarih ve 2014/127 sayılı kararındaki
plan tadilatı teklifinin hükmünden sonra gelen kısmının yerine kabulüne şeklinde
değiştirilmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen
konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 24.06.2014 tarih ve 2014/116, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapunun Edirne Merkez Ada: 1160, Parsel: 40 ve 47
sayılı taşınmazları kapsayan alanın içerisinde 1160 ada, 47 parsel üzerinde yer alan Tescilli
Şehitlik Alanında yapılacak Abide ve Şehitlik Ormanı Projesi ortaklık protokolü için protokol
yazımız ekinde gönderilmiş olup, onaylanması ve Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’a yetki
verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 24.06.2014 tarih ve 2943 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapunun Edirne
Merkez Ada: 1160, Parsel: 40 ve 47 sayılı taşınmazları kapsayan alanın içerisinde 1160 ada,
47 parsel üzerinde yer alan Tescilli Şehitlik Alanında yapılacak Abide ve Şehitlik Ormanı
Projesi ortaklık protokolünün İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul
ve tasdikine, protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’a yetki
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Edirne Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 27
sayılı dilekçesinde “Servisçi esnafından gelen zam talepleri doğrultusunda yapılan
araştırmada 30.06.2013 tarihinde 4,36.-TL olan motorin litre fiyatına %5 zam görerek, 4,54.TL olduğunu, motorlu taşıtlar vergisi, sigorta ve araç muayene ücretleri TÜFE oranında
(%9,66) arttırıldığı 2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde uygulanmak üzere servis taşıma
ücretlerinin önceki yıla göre arttırılması talep edilmektedir. Yukarıda belirtilen talebin
Belediyemiz Meclisinde gündem dışı görüşülerek Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.06.2014 tarih ve 960 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; 2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde
uygulanacak olan servis araçları hizmet tarifesi ile ilgili talebin Ulaşım Komisyonuna havale
edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
11- 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 Vakıflar Bankasındaki
Belediyemizin Kamuya tahsisli İller Bankası tarafından gönderilen paranın muhafaza
edileceği TR35 0001 5001 5800 7302 3417 69 nolu, vergi, resim, harçlar, teminatlar vb.
haczedilemeyen gelirlerin yatırılacağı TR38 0001 5001 5800 7302 3418 12 nolu hesapların
kamuya tahsisli hesaplar arasına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve 3306 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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 Vakıflar Bankasındaki Belediyemizin Kamuya tahsisli İller Bankası
tarafından gönderilen paranın muhafaza edileceği TR35 0001 5001 5800 7302 3417 69 nolu,
vergi, resim, harçlar, teminatlar vb. haczedilemeyen gelirlerin yatırılacağı TR38 0001 5001
5800 7302 3418 12 nolu hesapların kamuya tahsisli hesaplar arasına alınmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
12- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 10 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
30.06.2014 tarih ve 3016 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.
13- Belediye Meclis üyelerimizin 30 Mart 2019 tarihine kadar geçerli olacak hizmet
pasaportlarının çıkarılması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel
Kalem Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 475 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyelerimizin 30 Mart 2019
tarihine kadar geçerli olacak hizmet pasaportlarının Belediyemizce çıkartılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
02.07.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 03.09.2014 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 03.09.2014 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
Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Semih ÇINAR,
Hasan YÜREK, Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER,
Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI,
Serkan LİZNAK, Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Şenol EKŞİ, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Sevda Nur KURBAN.
MAZERETLİ OLANLAR
Aydın KORUYAN, Nahide DEMİR.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Aydın
KORUYAN, Nahide DEMİR’in mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Edirne
Merkez Babademirtaş Mahallesi Çubukçular Hamam Sokak No: 17 Daire: 3 adresinde
bulunan taşınmazın Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinde
kullanılmak üzere 1 (Bir) yıllığına kiralanması konusunun Belediyemiz Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 3758
sayılı yazısı, Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı Ender BİLAR’ın
18.07.2014 tarih ve 12031 sayılı dilekçesi ile Edirne’yi tarihi gelişimi içinde araştırmak ve
araştırma sonucu elde edilen; araç, gereç, doküman ve başka eserleri toplamak, arşivlemek,
basılı ve dijital kent belleği oluşturmak, Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat
varlıklarının, halkın hayat tarzını, kültürünü temsil eden araç ve gereçler dahil, bilim, kültür,
din, mihaniki ve plastik sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan
yapısı taşınırların, temaların etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını
sağlayarak müzede sergilenmesini sağlamak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla “Edirne
Kent Belleği Müzesi”nin kurulması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 3749 sayılı yazısı,
Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, halkın hayat tarzını, kültürünü
temsil eden araç ve gereçler dahil, bilim, kültür, din, mihaniki ve plastik sanatlarla ilgili, belge
değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırların, temaların etnografik eser
olarak korunmasını, bakımını, onarımını sağlayarak müzede sergilenmesini sağlamak ve
gelecek nesillere tanıtmak amacıyla kurulacak olan “Edirne Kent Belleği Müzesi” ile ilgili
yönergenin onaylanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 3750 sayılı yazısı, Edirne İçme Suyu
Kayalıköy Barajı Projesi (Edirne İline Kayalıköy Barajından içme kullanma ve endüstri suyu
temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, projelerinin yapılması
ve buna bağlı olarak Edirne İli içme 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
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11. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan protokolün Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Su
ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 16.07.2014 tarih ve 644 sayılı yazısı, Belediye Meclisimizin
07.03.2012 tarih ve 2012/80 sayılı kararı ile İş Bankasında bulunan TR89 0006 4000 0011
3001 2902 48, TR33 0006 4000 0011 3001 4062 01, TR79 0006 4000 0011 3001 3677 37,
TR79 0006 4000 0011 3001 2993 24 nolu hesaplarımız kamuya tahsisli hesaplar arasına
alınmış olup, aynı hesaplarımızın kamuya tahsis ihtiyacı ortadan kalktığından bu
hesaplarımızın kamuya tahsisli hesaplar arasından çıkarılmasının Belediye Meclisimizde
görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve
4416 sayılı yazısı, Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz’in Edirne’yi
ziyaretinde yapılan görüşmede, her iki şehrin köklü bağlarından ve bu zamana kadar
gerçekleştirdiği kültürel işbirliğinden dolayı bundan sonraki faaliyetlerini “Kardeş Şehir”
olarak sürdürmesi dile getirilmiştir. Bu görüşmeden sonra yapılan karşılıklı resmi yazışmalar
neticesinde, Edirne Belediyesi ile Kırcaali Belediyesinin kardeş şehir olması kararı
benimsenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ve İçişleri Bakanlığının
2005/36 sayılı Genelgesi kapsamında, Edirne Belediye Başkanlığı ile Bulgaristan’ın Kırcaali
Belediyesinin, “Kardeş Şehir” olması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih ve 3811 sayılı yazısı, muhtelif
tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet konunun İmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.09.2014 tarih ve
4006 sayılı yazısı olduğunu ve gündemimizin 6. ve 15. maddesinde yer alan konuların geriye
çekilmesi hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama
sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 7 (YEDİ) maddenin meclis gündemine alınmasına
ve gündemimizin 6. ve 15. maddesinde yer alan konuların geriye çekilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
3- Bir önceki toplantıya ait 02.07.2014 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 02.07.2014 tarihli tutanak
aynen oybirliği 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 ekli listelerde
yer alan kadroların unvan ve derece değişiklikleri hususunun meclisimizde görüşülerek karara
bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.08.2014 tarih ve 413 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerinin 11. maddesi
uyarınca; boş kadro değişikliği ile ilgili (II) sayılı cetvel ile dolu kadro değişikliği ile ilgili
(III) sayılı cetvelin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul
ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait olan 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h)
bendince taşkın saha içerisinde kalan taşınmazlar Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve
2007/186 sayılı karar, 07.12.2007 tarih ve 2007/219 sayılı kararı ile D.S.İ. Genel Müdürlüğü
adına bedelsiz olarak hizmet süresince başka bir amaç doğrultusunda kullanılmamak kaydıyla
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tahsis edilmiş olup, tahsisi gerçekleştirilen ekli listede sunulan ada, parsel sayılı taşınmazların
D.S.İ. Genel Müdürlüğüne tahsislerinin iptali konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 290 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve taşkın saha
içerisinde kalan taşınmazlar 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (h) bendine
istinaden Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 2007/186 sayılı ve 07.12.2007 tarih ve
2007/219 sayılı kararı ile D.S.İ. Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak hizmet süresince
başka bir amaç doğrultusunda kullanılmamak kaydıyla tahsis edilmiş olup, tahsisi
gerçekleştirilen mülkiyeti Edirne Belediyesi adına kayıtlı bulunan Edirne Merkez Ada: 12,
Parsel: 3 sayılı 225.00 m2 arsa, Ada: 12, Parsel: 13 sayılı 125.00 m2 arsa, Ada: 12, Parsel: 10
sayılı 55.00 m2 arsa, Ada: 13, Parsel: 4 sayılı 1585.00 m2 arsa, Ada: 636, Parsel: 6 sayılı
254.00 m2 arsa, Ada: 644, Parsel: 11 sayılı 363.25 m2 arsa, Ada: 643, Parsel: 3 sayılı 728.00
m2 arsa, Ada: 228, Parsel: 21 sayılı 2028.62 m2 arsa, Ada: 228, Parsel: 19 sayılı 393.70 m2
arsa, Ada: 4, Parsel: 6 sayılı 705.00 m2 arsa, Ada: 228, Parsel: 20 sayılı 630.34 m2 arsa, Ada:
645, Parsel: 1 sayılı 1693.00 m2 arsa, Ada: 645, Parsel: 5 sayılı 565.00 m2 arsa, Ada: 644,
Parsel: 1 sayılı 5143.00 m2 arsa, Ada: 642, Parsel: 1 sayılı 272.00 m2 arsa, Ada: 576, Parsel:
20 sayılı 2254.98 m2 arsa, Ada: 576, Parsel: 19 sayılı 399.75 m2 arsa, Ada: 576, Parsel: 18
sayılı 1251.95 m2 arsa, Ada: 509, Parsel: 31 sayılı 173.06 m2 arsa, Ada: 509, Parsel: 30 sayılı
1766.00 m2 arsa, Ada: 509, Parsel: 27 sayılı 557.58 m2 arsa, Ada: 14, Parsel: 36 sayılı
1626.00 m2 arsa, Ada: 12, Parsel: 15 sayılı 185.00 m2 arsa, Ada: 14, Parsel: 13 sayılı 6200.00
m2 arsa, Ada: 1, Parsel: 2 sayılı 105.00 m2 arsaların D.S.İ. Genel Müdürlüğüne tahsislerinin
iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.
6- Lalapaşa Belediye Başkanlığının 20.08.2014 tarih ve 384 yazısında; Lalapaşa-Edirne
arasında yolcu taşımacılığı yapıldığı, İlçe halkının yolcu taşımacılığı yapan Lalapaşa
Belediyesi araçlarına Edirne Merkezinde yaya ulaşımını sağlamak amacıyla Belediyemiz
hizmet binası yanındaki otobüs durağından Lalapaşa Belediyesine tek araçlık durak yeri
verilmesi talep edilmiş olup, Süloğlu ve Lalapaşa Belediye araçlarına Belediyemiz hizmet
binası yanındaki durakta 1’er (birer) araçlık durak yeri verilmesi hususunun Belediye
meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 1316
sayılı yazısı ve ekindeki Süloğlu Belediyesi 20.08.2014 tarih ve 128 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Süloğlu ve Lalapaşa Belediye araçlarına
Belediyemiz hizmet binası yanındaki durakta 1’er (birer) araçlık durak yeri verilmesi talebinin
Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle
yapılan oylama sonucunda; Süloğlu ve Lalapaşa Belediye araçlarına Belediyemiz hizmet
binası yanındaki durakta 1’er (birer) araçlık durak yeri verilmesi talebinin Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup ÖZ’ün 25.07.2014 tarih ve 12 sayılı dilekçesi
ile 1912 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle milli kültürün, ahlak ve fikir hayatının
geliştirilmesi, milli birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması ve
Türklüğün yüceltilmesi gibi amaçlarla kurulan derneğin çalışmalarını yaparken; dernek binası
kirası, elektrik, su, iletişim, duyuru ve konferans giderleri gibi harcamalarının olduğu
belirtilmiş ve bu harcamaların bir kısmının karşılanabilmesi için Türk Ocakları Edirne Şube
Başkanı Yakup ÖZ Belediyemizden 2014 yılı Ağustos ayı itibari ile her ay 1.000,00.-TL (Bin
Türk Lirası) maddi yardım talebinde bulunmuş olup, konunun Belediyemiz meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 3712 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup ÖZ’ün Belediyemizden 2014 yılı Ağustos
ayı itibari ile her ay 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) maddi yardım talebi ile ilgili olarak
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Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın halihazırda bazen projelerle, bazen de yer
kiralayarak, kamu yararına çalışan derneklere tahsis yaptıklarını, bu da o kapsamda bir
çalışma olduğunu, Belediye meclisi uygun görürse bunun gerçekleştirilebileceğini, yeri
belediye olarak kiralayıp bir proje kapsamında tahsis edilmesini hususu ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Türk Ocakları Edirne Şubesine
Edirne Belediyesi olarak yer kiralanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8- Hüseyin TAŞ’ın ve Bostanpazarı Mahalle sakinlerinin dilekçelerine istinaden;
Bostanpazarı Mahalle sakinlerinin Bostanpazarı Meydanında bulunan harfiyat araçları, iş
makineleri, damperli kamyon, damperli traktör, dolgu malzemesi, parke taşı boşaltıp-alan
kepçe ve kamyonlardan kaynaklanan toz, görüntü ve ses kirliliğinden duyulan rahatsızlık
belirtilmektedir. Bostanpazarı meydanında şikayet konusu olan harfiyat araçları, iş
makineleri, damperli kamyon, damperli traktör, dolgu malzemesi, parke taşı boşaltıp-alan
kepçe ve kamyonlar için yeni bir yer belirlenmesi konusunda İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünden görüş istenmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve
3074 sayılı görüş yazıları ile Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve 10
sayılı Ulaşım Komisyon kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 1287
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Hüseyin TAŞ’ın ve Bostanpazarı Mahalle sakinlerinin dilekçeleri ve Ulaşım
Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve 10 sayılı Ulaşım Komisyon kararı ile İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve 3074 sayılı görüş yazılarına istinaden;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.05.2014 tarih ve
10 sayılı Ulaşım Komisyon kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve
3074 sayılı görüş yazılarının geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
9- Beş taksici esnafının 22.07.2014 tarih ve 12229 sayılı dilekçede değişik duraklarda
taksicilik yapmakta olan 5 (BEŞ) taksici esnafı olduklarını ancak mevcut şartlarda para
kazanmanın mümkün olmadığı, bulundukları duraklarda araç sayısı fazla olup, müşteri
potansiyelinin çok düşük olması sebebiyle dilekçede plakaları bulunan taksici esnafın
mağduriyetlerinin giderilmesi için yeni bir taksi durağı açılması talep edilmekte olup, dilekçe
konusu talebin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 1289 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Beş taksici esnafının yeni bir taksi durağı açılması
talebinin Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10- 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6’ncı
maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci
paragraf ile geçici madde eklenmiş ve söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin
açıklamalara yer verilen 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
yayınlanmıştır. 6527 sayılı Kanunla 2464 sayılı Kanununun 96. maddesinin (A) fıkrasına,
ikinci paragraf eklenmiş olup, bu paragraf hükmü gereğince bu Kanunun 15 nci maddesinde,
21. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ncı
maddesinde ve 84 ncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu
vergi harç ve tarifeleri kanunda belirtilen alt ve üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli
semtlerindeki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili Belediye
Meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının tarifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tespit edilecektir. 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen kriterler
göz önünde bulundurularak tespit edilmiş olan tutarların mecliste görüşülmesi ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 20.08.2014 tarih ve 4251 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
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6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6’ncı
maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci
paragraf ile geçici madde eklenmiş ve söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin
açıklamalara yer verilen 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
yayınlanmıştır. 6527 sayılı Kanunla 2464 sayılı Kanununun 96. maddesinin (A) fıkrasına,
ikinci paragraf eklenmiş olup, bu paragraf hükmü gereğince bu Kanunun 15 nci maddesinde,
21. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ncı
maddesinde ve 84 ncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu
vergi harç ve tarifeleri kanunda belirtilen alt ve üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli
semtlerindeki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili Belediye
Meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının tarifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tespit edilecektir. 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen kriterler
göz önünde bulundurularak; buna göre; Belediyemize ait İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence
Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İşyeri Açma İzni Harçlarına ait
tarifelerin Mali Hizmetler Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği
ile karar verilmiştir.
11- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 17 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3861 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 17 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
12- Belediyemiz İmar Planı Sınırları içinde 03.10.2012 tarih ve 384 sayılı Belediye Meclisi
Kararı ile Fırınlar Sırtı-Amavutköy Mevkii İlave ve Revizyon İmar Planı, 07.11.2012 tarih ve
2012/413 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile D.100 Karayolu-Küçük Sanayi SiteleriDemiryolu-Olin Yağ Fabrikası Arası İmar Planı Revizyonu, 03.07.2013 tarih ve 2013/309
sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Abdurrahman Mahallesi İmar Planı Revizyonu, 03.07.2013
tarih ve 2013/310 sayılı Belediye Meclisi ile Kavgaz-Kimyalar Mevkii İlave ve Revizyon
İmar Planı ve 04.09.2013 tarih ve 2013/367 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile YeniimaretYıldırım Hacısaraf-Yıldırım Beyazıt Mahalleleri Revizyon İmar Planı yapılmıştır. Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 01.06.2013 tarih ve 08.09.2013 tarihinde yayımlanan Resmi
Gazetelerdeki Yönetmelikler ile köklü değişikliklere uğramıştır. 22 Mayıs 2014 tarihinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulama yönergesi yayımlanmış ve bazı uygulamalar
01.01.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Yukarıda bahsi geçen plan revizyonları ve planımızın
kalan kısımlarında ise ayrı plan hükümleri uygulamaktadır. Bu nedenle bahsi geçen planlar
arasında bir bütünlük sağlanması ve plan notlarının tek bir başlık altında toplanarak yeni
mevzuat değişikliklerine göre yeniden ele alınması için plan notlarında ve sınırları İmar
Komisyonumuzca etüt edilecek alan plan revizyonu çalışması yapılması gerekmektedir.
Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek İmar Komisyonumuza havale edilmesi ile ilgili
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih ve 3859 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Plan Notu ve Plan Revizyonları ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih ve 3859 sayılı yazısının İmar Komisyonuna havale
edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
13- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 sayılı imar komisyon
kararları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 22.08.2014 tarih ve 2014/157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 19.08.2014 tarih ve 2014/14, 15, 16, 17 sayılı
Ulaşım Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.08.2014 tarih ve 1315
sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 19.08.2014
tarih ve 2014/14, 15, 16, 17 sayılı Ulaşım Komisyon kararlarının Ulaşım Komisyonundan
geldiği şekilde kabulüne 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 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret
Tavanları konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomist için 2014 yılında geçerli
olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek net aylık tutar 1.428,00.TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Ekonomist kadrosu için Tam
Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 423 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin
3. fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Ekonomist kadrosunda
Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve aylık net 1.428,00.-TL ücret
ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
16- 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8. maddesi uyarınca; Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Komisyonuna 1 asil, 1 yedek üye seçimi açık oylama ile yapılacağından; Milli
Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun Belediye
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.08.2014 tarih ve 325 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın ilgili komisyon Valimiz Başkanlığında kurulacağı
göz önüne alındığında asil üyeliğe Belediye Başkanımız Sayın Recep GÜRKAN’ın, yedek
üyeliğe Meclis Üyemiz Sayın Erkan MAKAS’ın seçilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanununun 8. maddesi uyarınca; Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu asil üyeliğine
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, yedek üyeliğe Meclis Üyesi Erkan MAKAS oybirliği ile
seçilmişlerdir.
17- Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi Çubukçular Hamam Sokak No: 17 Daire: 3
adresinde bulunan taşınmazın Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) yıllığına kiralanması konusunun Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014
tarih ve 3758 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Merkez Babademirtaş Mahallesi
Çubukçular Hamam Sokak No: 17 Daire: 3 adresinde bulunan taşınmazın Edirne Belediyesi
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (Bir) yıllığına
kiralanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Edirne Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat Danışmanı Ender BİLAR’ın 18.07.2014 tarih
ve 12031 sayılı dilekçesi ile Edirne’yi tarihi gelişimi içinde araştırmak ve araştırma sonucu
elde edilen; araç, gereç, doküman ve başka eserleri toplamak, arşivlemek, basılı ve dijital kent
belleği oluşturmak, Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, halkın
hayat tarzını, kültürünü temsil eden araç ve gereçler dahil, bilim, kültür, din, mihaniki ve
plastik sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırların,
temaların etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını sağlayarak müzede
sergilenmesini sağlamak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla “Edirne Kent Belleği
Müzesi”nin kurulması konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili ile ilgili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 3749 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne’yi tarihi gelişimi içinde araştırmak ve
araştırma sonucu elde edilen; araç, gereç, doküman ve başka eserleri toplamak, arşivlemek,
basılı ve dijital kent belleği oluşturmak, Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat
varlıklarının, halkın hayat tarzını, kültürünü temsil eden araç ve gereçler dahil, bilim, kültür,
din, mihaniki ve plastik sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan
yapısı taşınırların, temaların etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını
sağlayarak müzede sergilenmesini sağlamak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla “Edirne
Kent Belleği Müzesi”nin kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
19- Edirne’nin tarihi süreci ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının, halkın hayat tarzını,
kültürünü temsil eden araç ve gereçler dahil, bilim, kültür, din, mihaniki ve plastik sanatlarla
ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırların, temaların
etnografik eser olarak korunmasını, bakımını, onarımını sağlayarak müzede sergilenmesini
sağlamak ve gelecek nesillere tanıtmak amacıyla kurulacak olan “Edirne Kent Belleği
Müzesi” ile ilgili yönergenin onaylanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 3750 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Başkanlığı Edirne Kent Belleği
Müzesi Yönergesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve
tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
20- Edirne İçme Suyu Kayalıköy Barajı Projesi (Edirne İline Kayalıköy Barajından içme
kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının
hazırlanması, projelerinin yapılması ve buna bağlı olarak Edirne İli içme 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 görüşülmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 16.07.2014 tarih ve 644
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne İçme Suyu Kayalıköy Barajı Projesi
(Edirne İline Kayalıköy Barajından içme kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana
plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, projelerinin yapılması ve buna bağlı olarak Edirne
İli içme 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 aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Belediye Meclisimizin 07.03.2012 tarih ve 2012/80 sayılı kararı ile İş Bankasında
bulunan TR89 0006 4000 0011 3001 2902 48, TR33 0006 4000 0011 3001 4062 01, TR79
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0006 4000 0011 3001 3677 37, TR79 0006 4000 0011 3001 2993 24 nolu hesaplarımız
kamuya tahsisli hesaplar arasına alınmış olup, aynı hesaplarımızın kamuya tahsis ihtiyacı
ortadan kalktığından bu hesaplarımızın kamuya tahsisli hesaplar arasından çıkarılmasının
Belediye Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 27.08.2014 tarih ve 4416 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisimizin 07.03.2012 tarih ve
2012/80 sayılı kararı ile İş Bankasında bulunan TR89 0006 4000 0011 3001 2902 48, TR33
0006 4000 0011 3001 4062 01, TR79 0006 4000 0011 3001 3677 37, TR79 0006 4000 0011
3001 2993 24 nolu hesaplarımız kamuya tahsisli hesaplar arasına alınmış olup, aynı
hesaplarımızın kamuya tahsis ihtiyacı ortadan kalktığından bu hesaplarımızın kamuya tahsisli
hesaplar arasından çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz’in Edirne’yi ziyaretinde yapılan
görüşmede, her iki şehrin köklü bağlarından ve bu zamana kadar gerçekleştirdiği kültürel
işbirliğinden dolayı bundan sonraki faaliyetlerini “Kardeş Şehir” olarak sürdürmesi dile
getirilmiştir. Bu görüşmeden sonra yapılan karşılıklı resmi yazışmalar neticesinde, Edirne
Belediyesi ile Kırcaali Belediyesinin kardeş şehir olması kararı benimsenmiştir. 5393 sayılı
Belediye Kanununun 74. maddesi ve İçişleri Bakanlığının 2005/36 sayılı Genelgesi
kapsamında, Edirne Belediye Başkanlığı ile Bulgaristan’ın Kırcaali Belediyesinin, “Kardeş
Şehir” olması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili 29.08.2014 tarih ve 3811
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Başkanlığı ile Bulgaristan’ın
Kırcaali Belediyesi arasında “Kardeş Şehir” ilişkisi kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
23- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
02.09.2014 tarih ve 4006 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
03.09.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 01.10.2014 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 01.10.2014 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
Mahmut KESKİN, Türker ALTIERLER, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan
GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar
YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK, Turgut
TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide
DEMİR, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE,
Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.
MAZERETLİ OLANLAR
Çiğdem GEGEOĞLU, Aydın KORUYAN, Şenol EKŞİ.
1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Çiğdem
GEGEOĞLU, Aydın KORUYAN, Şenol EKŞİ’nin mazeretleri uygun görülerek, bugünkü
toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN,
Belediyemizin yatırım ve Belediye hizmetleri ile ilgili diğer işlemlerden kaynaklanan
borçlarının ödenmesi esnasında, alacaklıların alacaklarını zamanında alamaması nedeniyle
Belediyemizi icraya verip hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi uygulamaktadırlar. Bu haciz
işlemlerinden dolayı hesaplarımızdan yüklü miktarda gecikme zammı, icra, avukatlık ve
dosya ücretleri ödenmekte olup, ayrıca hesaplara konulan haciz ve bloke işleminden dolayı
Belediyemizin rutin işlerini yapması da zorlaşmaktadır. Kamu ve kamu kuruluşlarına
ödenmesi gereken vergi ve SSK primleri vb. ödemelerde zamanında ödenemediğinden
gecikme faizi ödenmesine neden olmaktadır. Bu borçların zamanında ödenebilmesi amacı
ile İller Bankasından Teminat Mektubu almak suretiyle Yurtiçi Kamu ve Özel Bankalardan
60 ay vade ile 35.000.000,00-TL (Otuzbeşmilyon) kredi kullanılması hususunda, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin (d) ve (e) bentlerinde; d) “Belediye ve bağlı
kuruluşların ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin,
faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 Sayılı
Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranı ile arttırılan miktarını aşamaz, bu
miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat uygulanır.” e) “Belediye ve bağlı
kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler en
son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden
değerleme oranı ile arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç
borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise Meclis üye
tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir
denilmektedir. Krediye konu işin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere İller Bankasından
alınacak teminat miktarı tutarı, 5393 sayılı Kanunun 68. (d) bendinde belirtilen limit içinde
kalıp, (e) bendinde belirtilen oran aşmamakta olup, belirtilen borçlanma kurallarına uygundur.
Bu hususta her türlü tasarruf ve işlemleri yapmaya, yukarıda tespit edilen ve Belediye
Meclisince kabul edilecek esas ve şartlar çerçevesinde İller Bankasından teminat mektubu
alınmasına ve mektubun alımı ile ilgili devam eden işlemlerin yürütülmesinde Belediye
Başkanımızın yetkili kılınması hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih
ve 5049 sayılı yazısı, Edirne Belediyesinin 07.12.2007 tarih ve 2007/240 sayılı meclis
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kararıyla onayladığı Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 2. Bölüm
Yasaklar ve Kısıtlamalar, Madde 4/B “Yağmur suyu bağlantıları: Bölgede ayrık kanalizasyon
sistemi mevcut ise yağmur suları ile kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları, evsel atık
su kanallarına bağlanamaz.” hükmü uyarınca, şehrimizde söz konusu yasağa uymayan site,
konut ve işyerlerinin mevcut kanalizasyon sistemindeki yağmur suyu ve drenaj bağlantılarının
iptal edilerek, mevcut yağmur suyu kanallarına, yağmur suyu hattının bulunmadığı bölgelerde
ise kanalizasyon sisteminden ayrılarak yola bağlanması konusunun ve site, konut ve işyerlerine
bu bağlantıları gerçekleştirebilmeleri için ne kadar süre verileceği konusunun Belediye
Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
25.09.2014 tarih ve 875 sayılı yazısı, İçme suyu Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin
%50’ lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin
Kullandırmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere
İller Bankası A.Ş.’den 400.000.-(dörtyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.
ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller
Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne
kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemenin 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 gayrimenkulü 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 Başkanı RECEP GÜRKAN’ ın yetkili kılınması
hususunun Belediye Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 876 sayılı yazısı, Ekli listede, Belediyemizin
çeşitli tarihlerde Belediye Meclis kararları ve İçişleri Bakanlığı onayı ile Kardeş Şehir
olunmasına karar verilmiş Belediyelerin listesi bulunmaktadır. Bunlardan, Bulgaristan’ın
Haskova ve Yambol, Yunanistan’ın da Dedeağaç Belediyesi ile Kardeş Şehir protokolü
imzalanmış ve işbirliği çalışmaları halen yürütülmektedir. Ancak Moldova’nın Komrat,
Slovakya’nın Nitra, Bulgaristan’ın Smolyan, Pakistan’ın Gujranwala ve Birleşik Arap
Emirlikleri Ajman Belediyeleri ile uzun zamandır hiçbir çalışma yapılmamış, Kardeş Şehir
anlaşmaları da imzalanmamıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde de bu konuda olumlu bir
gelişme olmamıştır. Bu nedenle; Moldava’nın Komrat şehri ile ilgili Belediye Meclisinin
05.06.2000 tarih ve 2000/25 sayılı kararı; Slovakya’nın Nitra şehri ile ilgili 06.10.2000 tarih
ve 2000/66 sayılı kararı, Pakistan’ın Gujranwala şehri ile ilgili 01.09.2010 tarih ve 2010/210484 sayılı kararı, Bulgaristan’ın Smolyan şehri ile ilgili 04.07.2012 tarih 2012/240 sayılı
kararı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ajman şehri ile ilgili 02.01.2013 tarih 2013/32 sayılı
kararının iptaline ve bu kentlerle ilgili Kardeş Şehir kararlarının kaldırılmasına, konunun
kayıtlarımızdan düşürülmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi husus ile ilgili Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 4063 sayılı yazısı, 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri uyarınca
Belediyemizce hazırlanan “2015-2019 Stratejik Plan” ve 5 Temmuz 2008 tarih ve 26927
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans
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Programları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Belediyemizce hazırlanan
“2014-2015 Performans Programı” ekte olup; Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 5077 sayılı yazısı, S.S.19 Nolu
Serhad Birlik ETUS Min. Mid. Oto. Taş. Koop. Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 16088
kayıt nolu dilekçesinde “Sistemde çalışmayan ihtiyaç fazlası araçların bulunduğu, bu araçların
kenarda beklediği sürece hem maddi değer kaybına yol açtığı hem de bu araçların
muhafazasında sıkıntılar yaşandığı, yeni araç alınıncaya kadar satılmaları konusunda gerekli
izinlerin verilmesi talep edilmiştir.” Dilekçe konusu talebin Edirne Belediyesi Toplu Taşıma
Yönetmeliğinde bazı değişiklikler gerektirdiğinden konunun Ulaşım Komisyonuna havale
edilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 1523 sayılı yazısı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel
Sekreterliğinin 24.09.2014 tarih ve 1190 sayılı yazısına istinaden Trakya Kalkınma Ajansına
sunulacak olan Sular Üzerinde Yükselen Şehir Tunca Projesi ile ilgili olarak, “Trakya
Kalkınma Ajansına sunulacak olan Sular Üzerinde Yükselen Şehir adlı Tunca Nehri Güdümlü
Projeye kurumumuz tarafından; başvuru ve proje sahibi olarak ortak olunmasına, projenin
kabulü halinde uygulanmasına, taahhüt edilen 2.200.000,00-TL tutarındaki eş-finansmanın
sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu
hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Edirne Belediye
Başkanı Recep GÜRKAN’ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.” şeklinde belediye meclisi
kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4449 sayılı
yazısı, Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 2014/254 sayılı kararının “6527 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6’ncı maddeleri ile 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ile geçici
madde eklenmiş ve söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilen 45
Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. 6527 sayılı Kanunla 2464
sayılı Kanununun 96. maddesinin (A) fıkrasına, ikinci paragraf eklenmiş olup, bu paragraf
hükmü gereğince bu Kanunun 15 nci maddesinde, 21. maddesinin birinci fıkrasının (3)
numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ncı maddesinde ve 84 ncü maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi harç ve tarifeleri kanunda belirtilen alt
ve üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtlerindeki sosyal ve ekonomik farklılıklar
göz önünde tutularak ilgili Belediye Meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 45 Seri Nolu Belediye
Gelirleri Kanununda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak, buna göre; Belediyemize
ait İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı
Harcı, İşyeri Açma İzni Harçlarına ait tarifelerin aşağıda gösterildiği şekilde İçişleri
Bakanlığına sunulmasına” şeklinde kabulüne ve tashih edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 5166 sayılı yazısı, Belediyemiz Taekvvondo Takımı, 2013
ve 2014 yıllarında Türkiye Taekwondo Şampiyonalarında büyük performans göstermiş ve
çeşitli alanlarda kazandıkları madalyalar ile İlimizin ve Belediyemizin adını sürekli başarılarla
duyurarak hafızalara kazımış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde “Yurtiçi
ve Yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi
Kararıyla ödül verilebilir.” denildiğinden, ekli listede ismi geçen sporculara kazandıkları
dereceler dikkate alınarak; birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere de çeyrek altın olacak
şekilde toplamda 2 adet tam, 4 adet yarım ve 1 adet çeyrek altın verilmesi konusunun,
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
29.09.2014 tarih ve 4107 sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı
Değişikliği talepleri ile ilgili 4 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4470 sayılı yazısı, 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
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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 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı
“Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” konulu genelgesinde Tam Zamanlı
Sözleşmeli Avukat için, 2014 yılında geçerli olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre ödenecek net aylık tutar 2.052,57-TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal
bulunan 2 adet Avukat kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve
ödenecek net ücret tutarının Meclisimizde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.10.2014 tarih ve 1472 sayılı yazısı olduğunu,
bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını, belirtmesinden sonra işaretle
yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 11 (ONBİR) maddelerin meclis
gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
3- Bir önceki toplantıya ait 03.09.2014 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 03.09.2014 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez Değirmen Yeniköy Pafta:6, Parsel:550
sayılı 7.200,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, Edirne Merkez Değirmen Yeniköy
Pafta:6, Parsel:551 sayılı 7.550,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz, Edirne Merkez Göl
Mahallesi Pafta:113, Ada:550, Parsel:53 sayılı 1.321,24 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı
taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden satışı ile ilgili Emlak
ve İstimlak Müdürlüğünün 18.09.2014 tarih ve 329 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Edirne Merkez
Değirmen Yeniköy Pafta:6, Parsel:550 sayılı 7.200,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz,
Edirne Merkez Değirmen Yeniköy Pafta:6, Parsel:551 sayılı 7.550,00 m2 yüzölçümlü tarla
vasıflı taşınmaz, Edirne Merkez Göl Mahallesi Pafta:113, Ada:550, Parsel:53 sayılı 1.321,24
m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine
istinaden satışına oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan başvurular ile ilgili 3 adet konunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve
1469 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan
başvurular ile ilgili 3 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü
içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
6- Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 19.09.2014 tarih ve 2014/18 sayılı Ulaşım Komisyon
kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 1470 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 19.09.2014
tarih ve 2014/18 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan geldiği şekilde
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Edirne Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 12.11.2013 tarih ve 18977 sayılı yazısı, Edirne
Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.12.2013 tarih ve 2473 sayılı yazısı,
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2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslara istinaden başlatılmış olan KGYS-TEDES çalışmasının dayanağı olan, 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK:16. Maddesinde; “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları
kullanılarak karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını
temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin
Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda,
aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar
tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının %30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna
kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet
bedeli olarak ödenir. Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin
taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak
protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir”
denmektedir. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar 6. Maddesinde belirtilen KGYS-TEDES Komisyonu Belediye
Başkanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulmuştur. Anılan Usul ve Esasların 6.
maddesinin 5. bendine istinaden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız
arasında protokol imzalanması için Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ a yetki
verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih 1471 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16 ncı
maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 6. Maddesinde belirtilen ‘Kent Güvenlik
Yönetim Sistemi (KGYS)’ Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Komisyonu Edirne
Belediye Başkanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulmuştur. Bu bağlamda
Edirne Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğinin sağlamak, düzenli ve
güvenli trafik akışını temin etmek Kent Güvenlik Sisteminin oluşmasını sağlamak üzere
KGYS ve TEDES tesisi teslimi, bu iş ve işlemler ile ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalamak
üzere Edirne Belediye Başkanına yetki verilmesi ve bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde KGYS ve TEDES sistemlerinin kurulması ve 5
(Beş) yıl süre ile işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi
şeklindeki sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun Ek-16 ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esasların 6. Maddesinde belirtilen ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)’ Trafik
Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Komisyonu Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne İl
Emniyet Müdürlüğü arasında kurulmuştur. Bu bağlamda Edirne Belediyesi sınırları
içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğinin sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını
temin etmek Kent Güvenlik Sisteminin oluşmasını sağlamak üzere KGYS ve TEDES tesisi
teslimi, bu iş ve işlemler ile ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla Edirne İl Emniyet
Müdürlüğü ile Edirne Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalamak üzere Edirne
Belediye Başkanına yetki verilmesine ve bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
ilgili hükümleri çerçevesinde KGYS ve TEDES sistemlerinin kurulması ve 5 (Beş) yıl süre ile
işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
8- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
23.09.2014 tarih ve 2014/165, 166, 167, 168, 169, 170 sayılı imar komisyon kararları ile İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 4340 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 23.09.2014 tarih ve 2014/165, 166, 167, 168, 169, 170
sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
9- 11.09.2014 tarih ve 2014/1354 Karar Nolu Belediye Encümen Kararı ile Halk Okuma Evi
“Prosveta 1870” Başkanı Vasil VASİLEV tarafından gelen davet yazısına istinaden;
02.10.2014 tarihinde Bulgaristan’da düzenlenecek olan 1. Svilengrad 2014 Bando Festivaline
Belediye Meclis Üyelerimiz Aytaç DİLCİ, Erkan MAKAS, Melek YÜRÜK, Hakan
DAGDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Sevda Nur KURBAN, Ahmet
KARAGÜLLE, Nevzat GÜRKAYNAK ve Ercan BİÇER’in 02-03 Ekim 2014 tarihlerinde
görevli olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve
50.000 sayılı Genelgesi hükümleri çerçevesinde katılmaları ve kendilerine gri hizmet
pasaportu verilmesi Encümen kararı ile uygun görülmüş olup, konunun Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 19.09.2014 tarih ve 725 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Halk Okuma Evi “Prosveta 1870” Başkanı Vasil VASİLEV tarafından gelen davet
yazısına istinaden; 02.10.2014 tarihinde Bulgaristan’da düzenlenecek olan 1. Svilengrad 2014
Bando Festivaline Belediye Meclis Üyelerimiz Aytaç DİLCİ, Erkan MAKAS, Melek
YÜRÜK, Hakan DAGDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide DEMİR, Sevda Nur KURBAN,
Ahmet KARAGÜLLE, Nevzat GÜRKAYNAK ve Ercan BİÇER’in 02-03 Ekim 2014
tarihlerinde görevlendirilmelerine ve Belediyemizce ilgili kurumdan hizmet pasaportlarının
(gri pasaportların) temin edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10- 16.09.2014 tarih ve 2014/1363 Karar Nolu Belediye Encümen Kararı ile Bulgaristan’ın
Yambol Belediye Başkanı Georgi SLAVOV tarafından gelen davet yazısına istinaden; 15
Ekim 2014 tarihinde düzenlenecek olan “Üç Sergi İçinde Tunca” adlı projeye Belediye
Meclis Üyelerimiz Türker ALTIERLER, Hakan GİYİK, Savaş ÜNER, Suhat POLAT ve Ezgi
YETKİNER’in 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde görevli olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve 50.000 sayılı Genelgesi hükümleri
çerçevesinde katılmaları ve kendilerine gri hizmet pasaportu verilmesi Encümen kararı ile
uygun görülmüş olup, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem
Müdürlüğünün 19.09.2014 tarih ve 726 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Bulgaristan’ın Yambol Belediye Başkanı Georgi SLAVOV tarafından gelen davet
yazısına istinaden; 15 Ekim 2014 tarihinde düzenlenecek olan “Üç Sergi İçinde Tunca” adlı
projeye Belediye Meclis Üyelerimiz Türker ALTIERLER, Hakan GİYİK, Savaş ÜNER,
Suhat POLAT ve Ezgi YETKİNER’in 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde görevlendirilmelerine ve
Belediyemizce ilgili kurumdan hizmet pasaportlarının (gri pasaportların) temin edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 12 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
23.09.2014 tarih ve 4341 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.
12- Belediyemizin yatırım ve Belediye hizmetleri ile ilgili diğer işlemlerden kaynaklanan
borçlarının ödenmesi esnasında, alacaklıların alacaklarını zamanında alamaması nedeniyle
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Belediyemizi icraya verip hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi uygulamaktadırlar. Bu haciz
işlemlerinden dolayı hesaplarımızdan yüklü miktarda gecikme zammı, icra, avukatlık ve
dosya ücretleri ödenmekte olup, ayrıca hesaplara konulan haciz ve bloke işleminden dolayı
Belediyemizin rutin işlerini yapması da zorlaşmaktadır. Kamu ve kamu kuruluşlarına
ödenmesi gereken vergi ve SSK primleri vb. ödemelerde zamanında ödenemediğinden
gecikme faizi ödenmesine neden olmaktadır. Bu borçların zamanında ödenebilmesi amacı
ile İller Bankasından Teminat Mektubu almak suretiyle Yurtiçi Kamu ve Özel Bankalardan
60 ay vade ile 35.000.000,00-TL (Otuzbeşmilyon) kredi kullanılması hususunda, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi’nin (d) ve (e) bentlerinde; d) “Belediye ve bağlı
kuruluşların ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin,
faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 Sayılı
Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranı ile arttırılan miktarını aşamaz, bu
miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat uygulanır.” e) “Belediye ve bağlı
kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler en
son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden
değerleme oranı ile arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç
borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise Meclis üye
tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir.”
denilmektedir. Krediye konu işin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere İller Bankasından
alınacak teminat miktarı tutarı, 5393 sayılı Kanunun 68. (d) bendinde belirtilen limit içinde
kalıp, (e) bendinde belirtilen oran aşmamakta olup, belirtilen borçlanma kurallarına uygundur.
Bu hususta her türlü tasarruf ve işlemleri yapmaya, yukarıda tespit edilen ve Belediye
Meclisince kabul edilecek esas ve şartlar çerçevesinde İller Bankasından teminat mektubu
alınmasına ve mektubun alımı ile ilgili devam eden işlemlerin yürütülmesinde Belediye
Başkanımızın yetkili kılınması hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih
ve 5049 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın gündem dışı birinci maddedeki Belediye
Başkanımızın yetkili kılınması ifadesinden sonra gelmek üzere Edirne’deki tüm kamu ve özel
bankalardan teklif alınarak yapılması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle
yapılan oylama sonucunda; Belediyemizin yatırım ve Belediye hizmetleri ile ilgili diğer
işlemlerden kaynaklanan borçlarının ödenmesi esnasında, alacaklıların alacaklarını zamanında
alamaması nedeniyle Belediyemizi icraya verip hesaplarımıza haciz ve bloke işlemi
uygulamaktadırlar. Bu haciz işlemlerinden dolayı hesaplarımızdan yüklü miktarda gecikme
zammı, icra, avukatlık ve dosya ücretleri ödenmekte olup, ayrıca hesaplara konulan haciz
ve bloke işleminden dolayı Belediyemizin rutin işlerini yapması da zorlaşmaktadır. Kamu ve
kamu kuruluşlarına ödenmesi gereken vergi ve SSK primleri vb. ödemelerde zamanında
ödenemediğinden gecikme faizi ödenmesine neden olmaktadır. Bu borçların zamanında
ödenebilmesi amacı ile İller Bankasından Teminat Mektubu almak suretiyle Yurtiçi Kamu
ve Özel Bankalardan 60 ay vade ile 35.000.000,00-TL (Otuzbeşmilyon) kredi kullanılması
hususunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi’nin (d) ve (e) bentlerinde; d)
“Belediye ve bağlı kuruluşların ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri
toplamının 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranı ile arttırılan
miktarını aşamaz, bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat uygulanır.” e)
“Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip
oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda
belirlenen yeniden değerleme oranı ile arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için
ise Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile
yapabilir.” denilmektedir. Krediye konu işin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere İller
Bankasından alınacak teminat miktarı tutarı, 5393 sayılı Kanunun 68. (d) bendinde belirtilen
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limit içinde kalıp, (e) bendinde belirtilen oran aşmamakta olup, belirtilen borçlanma
kurallarına uygundur. Bu hususta her türlü tasarruf ve işlemleri yapmaya, yukarıda tespit
edilen ve Belediye Meclisince kabul edilecek esas ve şartlar çerçevesinde İller Bankasından
teminat mektubu alınmasına ve mektubun alımı ile ilgili devam eden işlemlerin
yürütülmesinde Belediye Başkanımızın yetkili kılınmasına, Edirne’deki tüm kamu ve özel
bankalardan teklif alınarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
13- Edirne Belediyesinin 07.12.2007 tarih ve 2007/240 sayılı meclis kararıyla onayladığı Atık
Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 2. Bölüm Yasaklar ve Kısıtlamalar,
Madde 4/B “Yağmur suyu bağlantıları: Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise yağmur
suları ile kirli olmayan tüm diğer yüzeysel drenaj suları, evsel atık su kanallarına bağlanamaz.”
hükmü uyarınca, şehrimizde söz konusu yasağa uymayan site, konut ve işyerlerinin mevcut
kanalizasyon sistemindeki yağmur suyu ve drenaj bağlantılarının iptal edilerek, mevcut
yağmur suyu kanallarına, yağmur suyu hattının bulunmadığı bölgelerde ise kanalizasyon
sisteminden ayrılarak yola bağlanması konusunun ve site, konut ve işyerlerine bu bağlantıları
gerçekleştirebilmeleri için ne kadar süre verileceği konusunun Belediye Meclisinde
görüşülerek karara bağlanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve
875 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj
Yönetmeliği 2. Bölüm Yasaklar ve Kısıtlamalar, Madde 4/B hükmü uyarınca, şehrimizde söz
konusu yasağa uymayan site, konut ve işyerlerinin mevcut kanalizasyon sistemindeki yağmur
suyu ve drenaj bağlantılarının iptal edilerek, mevcut yağmur suyu kanallarına, yağmur suyu
hattının bulunmadığı bölgelerde ise kanalizasyon sisteminden ayrılarak yola bağlanması
konusunun ve site, konut ve işyerlerine bu bağlantıları gerçekleştirebilmeleri için 30 Eylül
2015 tarihine kadar süre verilmesi, bu tarihe kadar gerekli işlemleri yapmayanlarla ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesinin 07.12.2007 tarih ve
2007/240 sayılı meclis kararıyla onayladığı Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj
Yönetmeliği 2. Bölüm Yasaklar ve Kısıtlamalar, Madde 4/B “Yağmur suyu bağlantıları:
Bölgede ayrık kanalizasyon sistemi mevcut ise yağmur suları ile kirli olmayan tüm diğer
yüzeysel drenaj suları, evsel atık su kanallarına bağlanamaz.” hükmü uyarınca, şehrimizde söz
konusu yasağa uymayan site, konut ve işyerlerinin mevcut kanalizasyon sistemindeki yağmur
suyu ve drenaj bağlantılarının iptal edilerek, mevcut yağmur suyu kanallarına, yağmur suyu
hattının bulunmadığı bölgelerde ise kanalizasyon sisteminden ayrılarak yola bağlanması
konusunun ve site, konut ve işyerlerine bu bağlantıları gerçekleştirebilmeleri için 30 Eylül
2015 tarihine kadar süre verilmesine, bu tarihe kadar gerekli işlemleri yapmayanlarla ilgili
olarak mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
14- İçme suyu Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin %50’ lik kısmı “İller Bankası
Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırmasına İlişkin Yönetmelik”
çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 400.000.(dörtyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim
giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat
olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca
dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı
kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi
teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle
elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin 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
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yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü 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 Başkanı
RECEP GÜRKAN’ ın yetkili kılınması hususunun Belediye Meclisimizde görüşülerek karara
bağlanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.09.2014 tarih ve 876 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; İçme suyu Kesin Projesi işinde kullanılmak ve
maliyetin %50’ lik kısmı “İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin
Kullandırmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere
İller Bankası A.Ş.’den 400.000.-(dörtyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden
kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs.
ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller
Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan
herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne
kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin
karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile
araç, gereç ve malzemenin 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 gayrimenkulü 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 Başkanı RECEP GÜRKAN’ ın yetkili kılınmasına oy
birliği ile karar verilmiştir.
15- Ekli listede, Belediyemizin çeşitli tarihlerde Belediye Meclis kararları ve İçişleri
Bakanlığı onayı ile Kardeş Şehir olunmasına karar verilmiş Belediyelerin listesi
bulunmaktadır. Bunlardan, Bulgaristan’ın Haskova ve Yambol, Yunanistan’ın da Dedeağaç
Belediyesi ile Kardeş Şehir protokolü imzalanmış ve işbirliği çalışmaları halen
yürütülmektedir. Ancak Moldova’nın Komrat, Slovakya’nın Nitra, Bulgaristan’ın Smolyan,
Pakistan’ın Gujranwala ve Birleşik Arap Emirlikleri Ajman Belediyeleri ile uzun zamandır
hiçbir çalışma yapılmamış, Kardeş Şehir anlaşmaları da imzalanmamıştır. Yapılan görüşmeler
neticesinde de bu konuda olumlu bir gelişme olmamıştır. Bu nedenle; Moldava’nın Komrat
şehri ile ilgili Belediye Meclisinin 05.06.2000 tarih ve 2000/25 sayılı kararı; Slovakya’nın
Nitra şehri ile ilgili 06.10.2000 tarih ve 2000/66 sayılı kararı, Pakistan’ın Gujranwala şehri ile
ilgili 01.09.2010 tarih ve 2010/210-484 sayılı kararı, Bulgaristan’ın Smolyan şehri ile ilgili
04.07.2012 tarih 2012/240 sayılı kararı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ajman şehri ile ilgili
02.01.2013 tarih 2013/32 sayılı kararının iptaline ve bu kentlerle ilgili Kardeş Şehir
kararlarının kaldırılmasına, konunun kayıtlarımızdan düşürülmesi için İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi konusunun Belediye Meclisinde
görüşülmesi husus ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 4063
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; ekli listede, Belediyemizin çeşitli tarihlerde
Belediye Meclis kararları ve İçişleri Bakanlığı onayı ile Kardeş Şehir olunmasına karar
verilmiş Belediyelerin listesi bulunmaktadır. Bunlardan, Bulgaristan’ın Haskova ve Yambol,
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Yunanistan’ın da Dedeağaç Belediyesi ile Kardeş Şehir protokolü imzalanmış ve işbirliği
çalışmaları halen yürütülmektedir. Ancak Moldova’nın Komrat, Slovakya’nın Nitra,
Bulgaristan’ın Smolyan, Pakistan’ın Gujranwala ve Birleşik Arap Emirlikleri Ajman
Belediyeleri ile uzun zamandır hiçbir çalışma yapılmamış, Kardeş Şehir anlaşmaları da
imzalanmamıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde de bu konuda olumlu bir gelişme
olmamıştır. Bu nedenle; Moldava’nın Komrat şehri ile ilgili Belediye Meclisinin 05.06.2000
tarih ve 2000/25 sayılı kararı; Slovakya’nın Nitra şehri ile ilgili 06.10.2000 tarih ve 2000/66
sayılı kararı, Pakistan’ın Gujranwala şehri ile ilgili 01.09.2010 tarih ve 2010/210-484 sayılı
kararı, Bulgaristan’ın Smolyan şehri ile ilgili 04.07.2012 tarih 2012/240 sayılı kararı ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ajman şehri ile ilgili 02.01.2013 tarih 2013/32 sayılı kararının
iptaline ve bu kentlerle ilgili Kardeş Şehir kararlarının kaldırılmasına, konunun
kayıtlarımızdan düşürülmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne
bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
16- 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığının, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları
Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri uyarınca Belediyemizce hazırlanan “2015-2019 Stratejik
Plan” ve 5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” hükümleri
uyarınca, Belediyemizce hazırlanan “2014-2015 Performans Programı” ekte olup;
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih
ve 5077 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Belediyemizce hazırlanan 2014-2015
Performans Programı ifadesinden sonra gelmek üzere Sular Üzerinde Yükselen Şehir
Tunca Nehir Projesi olarak stratejik plana eklenmesi ve stratejik planda redaksiyon hatalarının
düzeltilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda;
26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığının, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmelik Hükümleri uyarınca Belediyemizce hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planın ve 5
Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca,
Belediyemizce hazırlanan 2014-2015 Performans Programının geldiği şekilde aynen
kabulüne ve Sular Üzerinde Yükselen Şehir Tunca Nehir Projesinin Stratejik Plana
eklenmesine ve stratejik planda redaksiyon hatalarının düzeltilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, toplantıya 3 dakika ara vereceğini
belirtmesi üzerine, toplantıya 3 dakika ara verilmiştir.
II. OTURUM
II. Oturumda; I. oturumdaki üyelerden İsmail ARDA’nın bulunmadığı, diğer üyelerin
mevcut olduğu tespit edilmiştir.
17- S.S.19 Nolu Serhad Birlik ETUS Min. Mid. Oto. Taş. Koop. Başkanlığının 29.09.2014
tarih ve 16088 kayıt nolu dilekçesinde “Sistemde çalışmayan ihtiyaç fazlası araçların
bulunduğu, bu araçların kenarda beklediği sürece hem maddi değer kaybına yol açtığı hem de
bu araçların muhafazasında sıkıntılar yaşandığı, yeni araç alınıncaya kadar satılmaları
konusunda gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiştir.” Dilekçe konusu talebin Edirne
Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinde bazı değişiklikler gerektirdiğinden konunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
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Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 1523 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, S.S.19 Nolu Serhad Birlik ETUS Min. Mid.
Oto. Taş. Koop. Başkanlığının talepleri ile ilgili konunun oylamasına geçmezden önce Meclis
Üyesi Hakan GİYİK, Hakan DAĞDEVİREN, Aytaç DİLCİ’nin bu maddenin oylamasında oy
kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Hakan GİYİK, Hakan DAĞDEVİREN,
Aytaç DİLCİ bu maddenin oylamasında oy kullanmayarak işaretle yapılan oylama
sonucunda; S.S.19 Nolu Serhad Birlik ETUS Min. Mid. Oto. Taş. Koop. Başkanlığının
29.09.2014 tarih ve 16088 kayıt nolu dilekçesinde “Sistemde çalışmayan ihtiyaç fazlası
araçların bulunduğu, bu araçların kenarda beklediği sürece hem maddi değer kaybına yol
açtığı hem de bu araçların muhafazasında sıkıntılar yaşandığı, yeni araç alınıncaya kadar
satılmaları konusunda gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiştir.” Dilekçe konusu talebin
Edirne Belediyesi Toplu Taşıma Yönetmeliğinde bazı değişiklikler gerektirdiğinden konunun
Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinin 24.09.2014 tarih ve 1190 sayılı yazısına
istinaden Trakya Kalkınma Ajansına sunulacak olan Sular Üzerinde Yükselen Şehir Tunca
Projesi ile ilgili olarak, “Trakya Kalkınma Ajansına sunulacak olan Sular Üzerinde Yükselen
Şehir adlı Tunca Nehri Güdümlü Projeye kurumumuz tarafından; başvuru ve proje sahibi
olarak ortak olunmasına, projenin kabulü halinde uygulanmasına, taahhüt edilen
2.200.000,00-TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje
hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer
belgeleri imzalama konularında Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın
yetkilendirilmesine karar verilmiştir.” şeklinde belediye meclisi kararı alınması ile ilgili İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4449 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Trakya Kalkınma Ajansına sunulacak olan Sular Üzerinde Yükselen Şehir adlı Tunca
Nehri Güdümlü Projeye kurumumuz tarafından; başvuru ve proje sahibi olarak ortak
olunmasına, projenin kabulü halinde uygulanmasına, taahhüt edilen 2.200.000,00-TL
tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma,
proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri
imzalama konularında Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın yetkilendirilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
19- Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 2014/254 sayılı kararının “6527 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6’ncı maddeleri ile 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ile geçici
madde eklenmiş ve söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilen 45
Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. 6527 sayılı Kanunla 2464
sayılı Kanununun 96. maddesinin (A) fıkrasına, ikinci paragraf eklenmiş olup, bu paragraf
hükmü gereğince bu Kanunun 15 nci maddesinde, 21. maddesinin birinci fıkrasının (3)
numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ncı maddesinde ve 84 ncü maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi harç ve tarifeleri kanunda belirtilen alt
ve üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtlerindeki sosyal ve ekonomik farklılıklar
göz önünde tutularak ilgili Belediye Meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 45 Seri Nolu Belediye
Gelirleri Kanununda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak, buna göre; Belediyemize
ait İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı
Harcı, İşyeri Açma İzni Harçlarına ait tarifelerin aşağıda gösterildiği şekilde İçişleri
Bakanlığına sunulmasına” şeklinde kabulüne ve tashih edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler
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Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 5166 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 2014/254
sayılı kararının “6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve
6’ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına
ikinci paragraf ile geçici madde eklenmiş ve söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin
açıklamalara yer verilen 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
yayınlanmıştır. 6527 sayılı Kanunla 2464 sayılı Kanununun 96. maddesinin (A) fıkrasına,
ikinci paragraf eklenmiş olup, bu paragraf hükmü gereğince bu Kanunun 15 nci maddesinde,
21. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ncı
maddesinde ve 84 ncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu
vergi harç ve tarifeleri kanunda belirtilen alt ve üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli
semtlerindeki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili Belediye
Meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tespit edilecektir. 45 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen kriterler
göz önünde bulundurularak, buna göre; Belediyemize ait İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence
Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İşyeri Açma İzni Harçlarına ait
tarifelerin Mali Hizmetler Müdürlüğünden geldiği ve İçişleri Bakanlığına sunulmasına”
şeklinde tashih edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
20- Belediyemiz Taekwondo Takımı, 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye Taekwondo
Şampiyonalarında büyük performans göstermiş ve çeşitli alanlarda kazandıkları madalyalar
ile İlimizin ve Belediyemizin adını sürekli başarılarla duyurarak hafızalara kazımış olup, 5393
sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde “Yurtiçi ve Yurtdışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi Kararıyla ödül verilebilir.”
denildiğinden, ekli listede ismi geçen sporculara kazandıkları dereceler dikkate alınarak;
birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere de çeyrek altın olacak şekilde toplamda 2 adet
tam, 4 adet yarım ve 1 adet çeyrek altın verilmesi konusunun, Belediyemiz Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 4107 sayılı
yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz Taekwondo Takımı, 2013 ve 2014
yıllarında Türkiye Taekwondo Şampiyonalarında büyük performans göstermiş ve çeşitli
alanlarda kazandıkları madalyalar ile İlimizin ve Belediyemizin adını sürekli başarılarla
duyurarak hafızalara kazımış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde “Yurtiçi
ve Yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi
Kararıyla ödül verilebilir.” denildiğinden, Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonu Emir
YUMURTACI ile Minik Erkekler Türkiye Şampiyonu Orkun YILMAZ’a 1’er adet tam altın,
Minik Bayanlar Türkiye 2.’si Derya EŞME, Yıldız Bayanlar Ortaokullar Türkiye 2.’si Derya
EŞME, Yıldız Erkekler Ortaokullar Türkiye 2.’si Kadir AKAN, Büyük Erkekler Üniversiteler
Türkiye 2.’si İsmail Can MERİÇ’e 1’er adet yarım altın, Minik Erkekler Türkiye 3.’sü Orkun
YILMAZ’a çeyrek altın verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 4 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
30.09.2014 tarih ve 4470 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 4 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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22- 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 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret
Tavanları” konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat için, 2014 yılında geçerli
olmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek net aylık tutar 2.052,57.TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 2 adet Avukat kadrosu için Tam
Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının Meclisimizde
görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
01.10.2014 tarih ve 1472 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan
1 adet Avukat kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili sözlü
önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1
adet Avukat kadrosu için Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve aylık net
2.052,57.-TL. ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
01.10.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 05.11.2014 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 05.11.2014 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
Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan
GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Serdar
YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK, Turgut
TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail ARDA, Nahide
DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet
KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.

MAZERETLİ OLANLAR

Mahmut KESKİN, Aydın KORUYAN.

1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Mahmut
KESKİN, Aydın KORUYAN’ın mazeretleri uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli
sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Viyana
Belediyesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Strateji ve Koordinasyon Bölümünün davetine
istinaden: 10-15 Kasım 2014 tarihleri arasında atık yönetimi, yeşil alan düzenlemesi, tarihi
alanların korunması gibi konularda bilgi almak için Viyana’yı ziyaret edecek olan Belediye
Başkanı Recep GÜRKAN, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Selçuk
ÇAKIR, Belediye Meclis Üyesi Mahmut KESKİN ve Tercüman Suzan YENİ’nin görevli
olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve 50.000
sayılı Genelgesi hükümleri çerçevesinde katılmaları, harcırahlarının belediyemiz tarafından
karşılanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Özel Kalem
Müdürlüğünün 31.10.2014 tarih ve 835 sayılı yazısı, muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan
İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2014 tarih ve 5029 sayılı yazısı olduğunu,
bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını, belirtmesinden sonra işaretle
yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 2 (İKİ) maddenin meclis
gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
3- Bir önceki toplantıya ait 01.10.2014 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 01.10.2014 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- Süloğlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 18.09.2014 tarih ve 305 sayılı yazısı ile
belediye önünde bulunan tören alanı ve park olarak kullanılan meydanın çevre
düzenlenmesini hibe olarak yapılmasını talep edilmekte olup, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 75. maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya
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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,
Süloğlu Belediye Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısı ile talep ettiği ekteki çevre düzenlenmesi
projesinin yapılıp yapılmayacağı yapılacak ise mevsim şartlarının kışa girmesinden dolayı işin
bu mevsimde fen ve sanat kurallarına göre sağlıklı yapılamayacağından ekteki projenin 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla 2015 yılı içinde
Belediyemizce yaptırılması ve proje uygulama bedelinin Fen İşleri Müdürlüğümüz
bütçesinden karşılanması hususunda 5393 sayılı Kanunun 75. maddesine göre Meclis Kararı
gerekmekte olup, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması ile ilgili
Fen İşleri Müdürlüğünün 10.10.204 tarih ve 1864 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi
uyarınca; Süloğlu Belediyesinin önünde bulunan tören alanı ve park olarak kullanılan
meydanın çevre düzenlenmesine ait ekteki projesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla 2015 yılı içinde Belediyemizce yaptırılmasına ve proje
uygulama bedelinin Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmasına, Meclis Üyesi
Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail ARDA,
Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ,
Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER’in red diğer
mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
5- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince;
Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.10.2014 tarih
ve 5523 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir-Gider
Bütçesinin ve Bütçe Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve II.
Birleşimin 19 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 14:00’te yapılması ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2015 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 19 Kasım 2014 çarşamba günü saat 14:00’te yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
6- 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 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret
Tavanları” konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat için, 2014 yılında geçerli
olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek net aylık tutar 2.052,57.TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosu için Tam
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Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının Meclisimizde
görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
24.10.2014 tarih ve 504 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin
3. fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Avukat kadrosu için
Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve aylık net 2.052,57.-TL. ücret
ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan başvurular ile ilgili 4 adet konunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih ve
1728 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan
başvurular ile ilgili 4 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü
içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
8- Öz Meriç Kum Madencilik Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan Edirne Merkez Sarıcapaşa
Mahallesinde bulunan E17D-07A4C Pafta, 436 Ada, 107 Parselde 903,94 m2 yüzölçümlü boş
taşınmazda açık otopark işletmeciliği yapma talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünden görüş istenmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün uygun görüş yazısı ve
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun “…… taşınmazın revizyon çalışmaları
devam eden Edirne Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları bitimine kadar geçici otopark alanı
olarak kullanılmasının uygun” olduğuna dair kararı yazı ekinde olup, taşınmazın geçici
otopark olarak kullanılması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih ve
1727 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Öz Meriç Kum Madencilik Turizm ve Tic. Ltd.
Şti.’ne ait Edirne Merkez Sarıcapaşa Mahallesi Pafta: E17D-07A4C, Ada: 436, Parsel: 107
sayılı taşınmazın revizyon çalışmaları devam eden Edirne Koruma Amaçlı İmar Planı
çalışmaları bitimine kadar bahse konu yerin geçici otopark olarak kullanılmasına, Meclis
Üyesi Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEVİREN, İsmail
ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail
YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER’in
red diğer mevcut üyelerin kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
9- Edirne Belediye sınırları içerisinde yapılan toplu taşımanın seri ve güvenli hale getirilmesi
amacıyla yolcu indirme-bindirme yeri olarak düzenlenen yerlerin incelenmesi ve trafik
güvenliği açısından uygun olmayan yerlerin tespit edilmesi, kaldırılacak ve yeni tanımlanacak
durak yerlerinin belirlenmesi için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih ve 1726 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye sınırları içerisinde yapılan toplu
taşımanın seri ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yolcu indirme-bindirme yeri olarak
düzenlenen yerlerin incelenmesi ve trafik güvenliği açısından uygun olmayan yerlerin tespit
edilmesi, kaldırılacak ve yeni tanımlanacak durak yerlerinin belirlenmesi için konunun
Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10- Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 24.10.2014 tarih ve 2014/19, 20 sayılı Ulaşım
Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih ve 1729 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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İşaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 24.10.2014
tarih ve 2014/19, 20 sayılı Ulaşım Komisyon kararlarının Ulaşım Komisyonundan geldiği
şekilde kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
11- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 10 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
28.10.2014 tarih ve 4884 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.
12- 10 Ağustos 2000-12 Ağustos 2004 tarihleri arasında Edirne Valiliği görevi sürdüren ve bu
süre zarfında eğitim, kültür, turizm ve kırsal kalkınma alanlarında fikir ve çalışmaları ile bir
çok projeyi kentimize kazandıran, bu yönde kaynaklar yaratan, ecdat yadigarlarımızın ortaya
çıkarılması için güzel çalışmalara imza atan ve görevi başındayken hayata veda eden rahmetli
Edirne Valisi Fahri YÜCEL’e 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (r) bendi
uyarınca Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın
talebi meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Rahmetli Edirne Valisi Fahri YÜCEL’e 5393
sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca Fahri Hemşehrilik Beratı
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
13- Şehrimizde uzun yıllardan bu yana binlerce hemşerimize iş imkanı sağlayan, planlamış
olduğu yeni yatırımları ile bu imkanı sürdürme kararlılığı içinde olan ve bunların yanı sıra
sosyal sorumluluk ilkeleri kapsamında yine şehrimize çeşitli katkıları bulunan iş adamı Kemal
ŞAHİN’e 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca Belediyemizce
Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın talebi
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; iş adamı Kemal ŞAHİN’e 5393 sayılı Belediye
Kanunun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
14- Edirne Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 2014/265 sayılı kararında Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünce tüm taksi duraklarını kapsayacak ayrıntılı bir çalışma yapılmasına,
kapatılması ve birleştirilmesi gereken durakların belirlenip Edirne genelinde bir çalışma
içerisinde konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiş olup, bu meclis kararı
gereği hazırlanan alt komisyon raporunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 1739 sayılı yazısı meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve
2014/265 sayılı kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce tüm taksi duraklarını kapsayacak
ayrıntılı bir çalışma yapılmasına, kapatılması ve birleştirilmesi gereken durakların belirlenip
Edirne genelinde bir çalışma içerisinde konunun değerlendirilmesinin uygun olacağı
belirtilmiş olup, bu meclis kararı gereğince hazırlanan alt komisyon raporunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
15- Belediye Meclisimizce 04.09.2013 tarih ve 2013/330 sayılı karar ile onaylanan D-100
Karayoluna cepheli imar adalarına ait Revizyon İmar Planına Edirne İdare Mahkemesinde
GND Yönetim Tic. A.Ş. tarafından 2013/1142 Esas Nolu dava, TMMOB Mimarlar Odası
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tarafından 2013/1184 ve Levent AKGÜN tarafından 2013/1118 Esas Nolu davalar açılmış
olup, bu davalarda alınan 2014/637, 2014/636 ve 2014/630 sayılı kararlarla bahsedilen İmar
Planı iptal edilmiş olup, bu nedenle mahkeme kararlarının yerine getirilmesi amacıyla
Belediye Meclisimizce 04.09.2013 tarih ve 2013/330 sayılı karar ile onaylanan D-100
Karayoluna cepheli imar adalarına ait Revizyon İmar Planının iptalinin ve mahkeme kararları
doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 4906 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne İdare Mahkemesinin Esas No: 2013/1184
Karar No: 2014/636, Esas No: 2013/1142 Karar No: 2014/637, Esas No: 2013/1118 Karar
No: 2014/630 sayılı kararlarına istinaden Belediye Meclisinin 04.09.2013 tarih ve 2013/330
sayılı kararının iptaline ve bahse konu Meclis Kararıyla onaylanan D-100 Karayoluna cepheli
imar adalarına ait Revizyon İmar Planının mahkeme kararları doğrultusunda yeniden
düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10 (ON) iş günü
içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
16- Belediye Meclisimizce 08.05.2013 tarih ve 2013/209 sayılı karar ile onaylanan Edirne
Merkez İstasyon Mahallesi 6084, 6085, 4817 ve 6082 sayılı taşınmazları kapsayan imar plan
değişikliğine Edirne İdare Mahkemesinde Susan Sondaj San. Tic. ve Ltd. Şti. tarafından
2013/647 Esas Nolu davalar açılmış olup, bu davalarda alınan 2014/605 sayılı kararla
bahsedilen imar plan değişikliği iptal edilmiş olup, bu nedenle mahkeme kararlarının yerine
getirilmesi amacıyla Belediye Meclisimizce 08.05.2013 tarih ve 2013/209 sayılı karar ile
onaylanan Edirne Merkez İstasyon Mahallesi 6084, 6085, 4817 ve 6082 sayılı taşınmazları
kapsayan imar plan değişikliğinin iptalinin ve mahkeme kararları doğrultusunda yeniden
düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 4905 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne İdare Mahkemesinin Esas No: 2013/647
Karar No: 2014/605 sayılı kararına istinaden Belediye Meclisinin 08.05.2013 tarih ve
2013/209 sayılı kararının iptaline, bahse konu Meclis Kararıyla onaylanan Edirne Merkez
İstasyon Mahallesi 6084, 6085, 4817 ve 6082 sayılı taşınmazları kapsayan imar plan
değişikliğine ilişkin konunun yeniden düzenleme yapılması için İmar Komisyonuna havale
edilmesine, 10 (ON) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
17- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.10.2014 tarih ve 2014/171, 172, 173 sayılı imar komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 28.10.2014 tarih ve 4885 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın imar komisyonunca alınan 28.10.2014 tarih ve
2014/173 sayılı imar komisyon kararının ekindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerindeki Madde 1’de yer alan “Kapsam”
şeklindeki başlığın “Kapsam ve Yürürlük” olarak değiştirilmesi, 1.2 maddesinin “Onay
tarihinden önceki plan hükümleri ve plan hükümleri düzenlemesi yapılan tüm Meclis
Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.” cümlesi yerine gelmek üzere “Bu Plan hükümlerinin
yürürlüğe girmesinden önceki bütün plan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu plan
hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce yapımına başlanmış veya bitirilmiş yapılarda Planlı
Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 12. maddesi uygulanır.” cümlesinin eklenmesine, Madde 8’de
yer alan “Belediye Başkanlığına” ifadesinin “Belediye Başkanlığı Makamına” şeklinde
değiştirilmesini, Madde 10’da yer alan “10.3.1” numaralamasının “10.1” olarak değiştirilmesi
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ve ilgili madde metninde yer alan parantez içindeki hükmün çıkarılması, Madde 10’da yer
alan “10.3.2” numaralamasının “10.2” olarak değiştirilmesi, 30.1.2 maddesinin 2. Alt
bendinin tamamının “02.06.2006 tarih ve 2006/87-1-245 sayılı Belediye Meclis Kararı ile
yapılan mevcut durum tespiti esas alınacaktır.” şeklinde değiştirilmesini, 31.2 b maddesinin
tamamının değiştirilerek bu hükmün uygulanma esaslarını belirlemeye belediyesi yetkilidir.
şeklinde olmasını, 9. maddenin iptal edilmesine, iptal işleminden sonra madde sıralamasının
müteselsilen düzeltilmesi ile ilgili sözlü önerisinden sonra Belediye Başkanı Recep
GÜRKAN’ın imar komisyonunca alınan 28.10.2014 tarih ve 2014/173 sayılı imar komisyon
kararının ekindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Plan Hükümlerinin 31. maddesini geriye çekeceğini ve Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın
okuduğu şekilde oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın
imar komisyonunca alınan 28.10.2014 tarih ve 2014/173 sayılı imar komisyon kararının
ekindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan
Hükümlerindeki Madde 1’de yer alan “Kapsam” şeklindeki başlığın “Kapsam ve Yürürlük”
olarak değiştirilmesi, 1.2 maddesinin “Onay tarihinden önceki plan hükümleri ve plan
hükümleri düzenlemesi yapılan tüm Meclis Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.” cümlesi
yerine gelmek üzere “Bu Plan hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önceki bütün plan
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu plan hükümlerinin yürürlüğe girmesinden
önce yapımına başlanmış veya bitirilmiş yapılarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 12.
maddesi uygulanır.” cümlesinin eklenmesine, Madde 8’de yer alan “Belediye Başkanlığına”
ifadesinin “Belediye Başkanlığı Makamına” şeklinde değiştirilmesini, Madde 10’da yer alan
“10.3.1” numaralamasının “10.1” olarak değiştirilmesi ve ilgili madde metninde yer alan
parantez içindeki hükmün çıkarılması, Madde 10’da yer alan “10.3.2” numaralamasının
“10.2” olarak değiştirilmesi, 30.1.2 maddesinin 2. Alt bendinin tamamının “02.06.2006 tarih
ve 2006/87-1-245 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılan mevcut durum tespiti esas
alınacaktır.” şeklinde değiştirilmesini, 31.2 b maddesinin tamamının değiştirilerek bu hükmün
uygulanma esaslarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. şeklinde olmasını, 9. maddenin iptal
edilmesine, iptal işleminden sonra madde sıralamasının müteselsilen düzeltilmesi ile ilgili
sözlü önerisi ile Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın imar komisyonunca alınan
28.10.2014 tarih ve 2014/173 sayılı imar komisyon kararının ekindeki 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 31. maddesini geriye
çekilmesi önerisi aynen benimsenerek; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 28.10.2014 tarih ve 2014/173 sayılı imar komisyon
kararının ekindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Plan Hükümlerindeki 31. maddenin geriye çekilmesine ve yukarıdaki düzeltmeler
yapılmasından sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen
konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 28.10.2014 tarih ve 2014/171, 172, 173
sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne
oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Başkan Yardımcısı Çiğdem GEGEOĞLU, Sosyal Medya Uzmanı Melis ERÜSTÜN ve
Şoför Olkan BAYIR ile birlikte 19 Ekim 2014 tarihinde Struga Belediye Başkanı ile
görüşmelerde bulunmak üzere Makedonya’ ya ve devamında 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde
Kırcaali Özgürlük Yıldönümünün 102.’sinin kutlamalarına katılmak üzere Bulgaristan’a
gidilmesi ile ilgili olarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Özel Kalem
Müdürlüğünün 27.10.2014 tarih ve 818 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Makedonya ve Bulgaristan’a gidilmesi ile ilgili
olarak Belediye Meclisine bilgi vermiştir.
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19- Bulgaristan’ ın Yambol, Stara Zagora ve Edirne Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri “Üç
Sergide Tunca” adlı projenin 15 Ekim 2014 tarihinde Yambol’ da düzenlenen 2. sergi
açılışına, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem GEGEOĞLU, Sosyal Medya Uzmanı Melis
ERÜSTÜN, Yakın Koruma Yalçın SINAR ve Şoför Olkan BAYIR ile birlikte Bulgaristan’ a
gidilmesi ile ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Özel Kalem Müdürlüğünün
27.10.2014 tarih ve 817 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gitmiş oldukları Bulgaristan’ ın Yambol, Stara
Zagora ve Edirne Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri “Üç Sergide Tunca” adlı projenin 15
Ekim 2014 tarihinde Yambol’ da düzenlenen 2. sergi açılışına katılınması hakkında Belediye
Meclisine bilgi vermiştir.
20- Kirada bulunan Belediye taşınmazlarının on yıla kadar süre ile kiraya verilmesine ilişkin
Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2014
tarih ve 5615 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Kirada bulunan Belediye taşınmazlarının on yıla
kadar süre ile kiraya verilmesine, buna ilişkin olarak Belediye Encümenine yetki verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
21- 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 07.01.2014 tarih ve 133 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret
Tavanları” konulu genelgesinde Tam Zamanlı Sözleşmeli tekniker için, 2014 yılında geçerli
olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenecek net aylık tutar 1.764,18.TL. olarak belirlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Tekniker kadrosu için Tam
Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek net ücret tutarının belirlenmesi ile
ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 511 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.
fıkrası uyarınca 2014 yılında Belediyemizde münhal bulunan 1 adet Tekniker kadrosu için
Tam Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve aylık net 1.764,18.-TL. ücret
ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Viyana Belediyesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Strateji ve Koordinasyon Bölümünün
davetine istinaden: 10-15 Kasım 2014 tarihleri arasında atık yönetimi, yeşil alan düzenlemesi,
tarihi alanların korunması gibi konularda bilgi almak için Viyana’yı ziyaret edecek olan
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ertuğrul
TANRIKULU, Selçuk ÇAKIR, Belediye Meclis Üyesi Mahmut KESKİN ve Tercüman Suzan
YENİ’nin görevli olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007
tarih ve 50.000 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde katılmaları, harcırahlarının
belediyemiz tarafından karşılanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili
Özel Kalem Müdürlüğünün 31.10.2014 tarih ve 835 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği
ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Viyana Belediyesi Avrupa ve Uluslararası
İlişkiler Strateji ve Koordinasyon Bölümünün davetine Meclis Üyesi Ali YAZICI, Refik
ŞAHİN, Ezgi YETKİNER, Mehmet ÖZÜLKÜ’nün isimlerinin ilave edilmesi ile ilgili sözlü
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önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Viyana Belediyesi Avrupa ve
Uluslararası İlişkiler Strateji ve Koordinasyon Bölümünün davetine istinaden: 10-15 Kasım
2014 tarihleri arasında atık yönetimi, yeşil alan düzenlemesi, tarihi alanların korunması gibi
konularda bilgi almak için Viyana’ya Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Belediye Başkan
Yardımcıları Dr. Ertuğrul TANRIKULU, Selçuk ÇAKIR, Belediye Meclis Üyesi Mahmut
KESKİN, Ali YAZICI, Refik ŞAHİN, Ezgi YETKİNER, Mehmet ÖZÜLKÜ’nün gitmelerine
ve Tercüman olarak Suzan YENİ’nin görevlendirilmesine, harcırahlarının belediyemiz
tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
23- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.11.2014 tarih ve 5029 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
05.11.2014 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 19 Kasım 2014 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 19.11.2014 Çarşamba 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
Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Semih ÇINAR,
Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR,
Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI, Serkan LİZNAK,
Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Hakan DAĞDEVİREN, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda
Nur KURBAN, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi
YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.

TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR
Hasan YÜREK, Mehmet ÖZÜLKÜ, İsmail ARDA.

MAZERETLİ OLANLAR
Aydın KORUYAN.
1- Mazeretinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyeden Aydın
KORUYAN’ın mazereti uygun görülerek, bugünkü toplantıda izinli sayılmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
2- 2015 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife Teklifleri Meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
2015 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife Teklifleri ile ilgili olarak Meclis Üyesi
Selçuk ÇAKIR’ın İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarifeleri başında bulunan “İnşaat Temel
Üstü Ruhsat Kontrol Ücreti (taban alanındaki daire sayısı, tek bağımsız bölümlü yapılarda
blok başına)” ibaresinin parantez içindeki hükmünün iptal edilerek sadece “İnşaat Temel Üstü
Ruhsat Kontrol Ücreti” şeklinde değiştirilmesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarifeleri
içerisinde bulunan Açıklamalar altındaki 3. madde olan “Kadın şoför çalıştıran ticari
araçlardan (M, T, S plakalı gruba) yıllık ruhsat harcı alınmaz.” hükmünün devamına; “Bu
hükmün uygulanması ile ilgili Esas ve Usuller Belediye Başkanı onayı ile belirlenir.”
cümlesinin eklenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün tarifeleri başında bulunan “İnşaat Temel Üstü Ruhsat Kontrol Ücreti (taban
alanındaki daire sayısı, tek bağımsız bölümlü yapılarda blok başına)” ibaresinin parantez
içindeki hükmünün iptal edilerek sadece “İnşaat Temel Üstü Ruhsat Kontrol Ücreti”
ibaresinin kalmasına ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarifeleri içerisinde bulunan
Açıklamalar altındaki 3. madde olan “Kadın şoför çalıştıran ticari araçlardan (M, T, S plakalı
gruba) yıllık ruhsat harcı alınmaz.” hükmünün devamına; “Bu hükmün uygulanması ile ilgili
Esas ve Usuller Belediye Başkanı onayı ile belirlenir.” cümlesinin eklenmesinden sonra
işaretle yapılan oylama sonucunda; 2015 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Tarife Tekliflerinin
Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar
verilmiştir.

3- 2015 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Bütçesi ile ilgili 19 maddeden oluşan Bütçe
Kararnamesi meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın 2015 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe Kararnamesinin
5’inci maddesinin “Ödemesi olmayan hiçbir gider ve ödenek üstü harcama yapılamaz.
Ödeneği yeterli olmayan bir giderin gerçekleştirilmesi için; ilk olarak ilgili koda ödenek
aktarma yapılması sağlanacaktır. Yılı ayrıntılı harcama programına göre dönemler itibariyle
ödenek üstü ve finansman programı (Gelir) gerçekleşmesi üzerinde harcama yapılamaz. Bu
hükümler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından izlenir. Finansman programı (Gelir)
gerçekleşmesine göre ödenek serbest bırakma oranları Belediye Başkanı tarafından belirlenir.
Dönemler itibariyle; ödenek üstü veya finansman programı (Gelir) gerçekleşmesi üzerinde
harcama yapılması Belediye Başkanı onayı ile yapılır.” şeklinde değiştirilmesi ve 16.
maddenin sonuna “27.11.2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Alan
Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14.’üncü maddesi gereği
Unesco Dünya Kültürel Mirası Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Alan
Başkanına yapılacak net ödemeyi belirlemeye Belediye Başkanı yetkilidir.” şeklinde ilave
yapılması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, 2015 Mali Yılı Belediyemiz Bütçe
Kararnamesinin 5’inci maddesinin “Ödemesi olmayan hiçbir gider ve ödenek üstü harcama
yapılamaz. Ödeneği yeterli olmayan bir giderin gerçekleştirilmesi için; ilk olarak ilgili koda
ödenek aktarma yapılması sağlanacaktır. Yılı ayrıntılı harcama programına göre dönemler
itibariyle ödenek üstü ve finansman programı (Gelir) gerçekleşmesi üzerinde harcama
yapılamaz. Bu hükümler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından izlenir. Finansman programı
(Gelir) gerçekleşmesine göre ödenek serbest bırakma oranları Belediye Başkanı tarafından
belirlenir. Dönemler itibariyle; ödenek üstü veya finansman programı (Gelir) gerçekleşmesi
üzerinde harcama yapılması Belediye Başkanı onayı ile yapılır.” şeklinde değiştirilmesi ve 16.
maddenin sonuna “27.11.2005 tarihli ve 26006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Alan
Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14.’üncü maddesi gereği
Unesco Dünya Kültürel Mirası Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Alan
Başkanına yapılacak net ödemeyi belirlemeye Belediye Başkanı yetkilidir.” şeklinde ilave
yapılmasından sonra İşaretle yapılan oylama sonucunda; 2015 Mali Yılı Belediyemiz Analitik
Bütçesi ile ilgili 19 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesi madde madde oylanarak Plan ve
Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
4- 2015 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gider Bütçesi Teklifleri Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
2015 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan
birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyi bölüm bölüm oylanarak işaretle yapılan
oylama sonucunda;
02. Bölüm Toplamının (Özel Kalem Müdürlüğü) 2.985.000,00.-TL,
06. Bölüm Toplamının (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 326.200,00.-TL,
18. Bölüm Toplamının (Yazı İşleri Müdürlüğü) 522.500,00.-TL,
23. Bölüm Toplamının (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 23.596.010,00.-TL
24. Bölüm Toplamının (Hukuk İşleri Müdürlüğü) 704.000,00.-TL,
25. Bölüm Toplamının (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) 2.164.500,00.-TL,
31. Bölüm Toplamının (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) 2.449.200,00.- TL
32. Bölüm Toplamının (Fen İşleri Müdürlüğü) 38.270.500,00.- TL,
33. Bölüm Toplamının (Hal Müdürlüğü) 316.500,00.-TL
34. Bölüm Toplamının (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 6.992.100,00.- TL,

35. Bölüm Toplamının (İtfaiye Müdürlüğü) 4.563.000,00.-TL,
36. Bölüm Toplamının (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü) 157.500,00.-TL
37. Bölüm Toplamının (Park ve Bahçeler Müdürlüğü) 9.014.000,00.-TL,
38. Bölüm Toplamının (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) 12.157.600,00.- TL,
39. Bölüm Toplamının (Temizlik İşleri Müdürlüğü) 19.192.140,00.-TL,
40. Bölüm Toplamının (Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü) 10.714.500,00.-TL,
41. Bölüm Toplamının (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) 10.337.500,00.- TL,
42. Bölüm Toplamının (Veteriner İşleri Müdürlüğü) 5.878.500,00.- TL,
43. Bölüm Toplamının (Zabıta Müdürlüğü) 6.137.500,00.-TL,
44. Bölüm Toplamının (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü) 1.894.250,00.-TL
45. Bölüm Toplamının (Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 64.000,00.-TL
46. Bölüm Toplamının (Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü) 123.000,00.-TL
Ayrıca; Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 1.9.51.2 Bölüm Toplamının İç
Borçlanmasındaki Borçların Ödemesi -6.440.000,00 TL,
olmak üzere 2015 Mali Yılı Belediyemiz Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması
yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzey genel toplamının Gelir Bütçesine
denk olarak 165.000.000,00.-TL olarak oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- 2015 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gelir Bütçesi Teklifleri Meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
2015 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyi
bölüm bölüm oylanarak işaretle yapılan oylama sonucunda;
01. Bölüm Vergi Gelirlerinin Toplamının 21.870.000,00.-TL,
03. Bölüm Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Toplamının 41.465.000,00.-TL,
04. Bölüm Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Toplamının 351.000,00.-TL,
05. Bölüm Diğer Gelirlerin Toplamının 86.234.000,00.-TL,
06. Bölüm Sermaye Gelirlerinin Toplamının 15.080.000,00.-TL olmak üzere
2015 Mali Yılı Belediyemiz Analitik Gelir Bütçesinin genel toplamının
165.000.000,00.-TL olarak oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Belediye Meclisinin
19.11.2014 günlü Kasım ayı II. Birleşimine ait toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı
Kanunun 20 inci maddesi hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 03 Aralık
2014 Çarşamba günü saat 14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN tarafından meclis üyelerine bildirilmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edirne
Belediye Meclisinin 2014 dönemine ait 03.12.2014 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
Mahmut KESKİN, Çiğdem GEGEOĞLU, Türker ALTIERLER, Semih ÇINAR,
Hasan YÜREK, Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ, Ali YAZICI, Erkan MAKAS, Savaş ÜNER,
Selçuk ÇAKIR, Serdar YALÇINER, Refik ŞAHİN, Suhat POLAT, Mehmet ÖZÇUHACI,
Serkan LİZNAK, Turgut TERZİ, Melek YÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, İsmail ARDA, Nahide
DEMİR, Şenol EKŞİ, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi
YETKİNER, Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER.
MAZERETLİ OLANLAR

Aydın KORUYAN, Hakan DAĞDEVİREN, Sevda Nur KURBAN.

1- Mazeretlerinden dolayı bugünkü toplantıya katılamayacağını bildiren üyelerden Aydın
KORUYAN, Hakan DAĞDEVİREN, Sevda Nur KURBAN’ın mazeretleri uygun görülerek,
bugünkü toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, 22.07.2005
tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinin 9. maddesi ile Belediyelere yüklediği yükümlülüklere istinaden,
Belediyemizce Edirne Merkez İlçede sağlık kurum ve kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların
toplanması, nakliyesinin yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması işi, ihale edilmek suretiyle
yapılmakta olup, aynı Yönetmeliğin “Atık Bertarafında Mali Yükümlülük” başlıklı 23.
maddesinde; Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için
gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu
Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf
harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf
edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit
ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel
oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil
edilir denilmekte olup, bu madde hükmü gereğince de Edirne Merkez İlçede bulunan Sağlık
Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri atıkların toplama, taşıma ve bertarafı harcamalarına esas
olacak tıbbi atık bertaraf ücreti her yıl İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenmekte (kg,
yada aylık sabit ücret) ve tıbbi atık üreten sağlık kurumları tarafından Belediyemize
ödenmekte olup, yukarıda yazılı olan Yönetmelik hükümleri gereğince tıbbi atıkların
toplanması taşınması, sterilizasyona tabi tutulması işi Belediyelerin görev ve sorumluluğunda
ise de, Belediye ile Edirne Vergi Dairesi arasında görülen dava sonucunda; Edirne Vergi
Mahkemesinin 19.03.2014 tarihli 2013/971 Esas ve 2014/131 Karar Nolu kararı ile tıbbi atık
toplanması ve bertarafı yönünden ortada bir iktisadi işletmenin bulunduğu sonucuna
varıldığından Belediyemiz adına vergi mükellefiyeti tesis edilmesine karar verilmiş olup, bu
karara istinaden de Belediyemizin Bütçe içi Tıbbi Atık İktisadi İşletmesinin Kurulması hasıl
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olduğundan Edirne Merkez İlçede Belediyemizce Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından çıkan
tıbbi atıkların toplanması, nakliyesinin yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması işini
yürütecek bütçe içi Edirne Belediyesi Tıbbi Atık İktisadi İşletmesinin kurulması ile ilgili
Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 615 sayılı yazısı, 5393 sayılı Kanunun 55.
maddesi gereği “……. Meclisin bilgisine sunulur.” denilmekte olup, 2013 Yılı Sayıştay
Denetimine ilişkin raporun Belediyemiz Meclisimizin bilgisine sunulması ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 6291 sayılı yazısı, 18-22 Aralık 2014 tarihleri
arasında Frankfurt ve Amsterdam’ da yapılacak olan Kamu İhale Mevzuatındaki İmkanlar-İç
Kontrol Kapsamında Kurumsallaşma Kamuda Mali Tablo Analizi, Kent Gelişim Planı ve
Kentleri Geliştirecek Eylem Planları Mali Sürdürebilirliğin Esasları konulu seminere Mali
Hizmetler Müdürü Ruhi TAKINDI’ nın katılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün
28.11.2014 tarih ve 6327 sayılı yazısı, Edirne Belediyesi sınırları ve mücavir sahasında
hizmet veren (S) plakalı servis araçlarının tabi olduğu yönetmelik esasları ile trafikte
izledikleri güzergahlara çeşitli düzenlemelere ihtiyaç bulunmakta olup, Servis Araçları
Yönetmeliğinde değişiklikleri ele almak ve servis güzergahlarını belirlemek için konunun
Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2014
tarih ve 1987 sayılı yazısı, Almanya Lörrach Belediye Başkanı Jörg LUTZ’un davetine
istinaden; 10-13 Aralık 2014 tarihleri arasında Lörrach Belediye Başkanını ziyaret etmek ve
görüşmelerde bulunmak üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN ve Prof. Dr. Hilmi
İBAR’ın görevli olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007
tarih ve 50.000 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde Almanya’nın Lörrach şehrine
gitmeleri, yolluk ve harcırahlarının Belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili Özel Kalem
Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 927 sayılı yazısı, 05.11.2014 tarih ve 2014/299 karar
sayılı Belediye Meclis kararında terminal alanlarında özel otomobillerden park ücreti
alınmasına ilişkin düzenleme yapılmış olup, Edirne Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün
bila tarih ve 19544080-250 sayılı yazısı üzerine 05.11.2014 tarih ve 2014/299 sayılı kararının
tekrar değerlendirilmesi için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve 2005 sayılı yazısı, Muhtelif tarihlerde
Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 6 adet konunun İmar
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve
5552 sayılı yazısı, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Bölge Müdürlüğünün
05.11.2014 tarih ve 2372 sayılı yazılarına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İmar
Planında ağaçlandırılacak alan ve park olarak ayrılan Yıldırım Mahallesi 159 Pafta, 774 Ada,
6 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 1.610,30 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık vasıflı
taşınmazın kullanım haklarının 25 yıl süreyle bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun
18. maddesine göre Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun ayrıca Edirne
Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 05.11.2014 tarih ve 5955 sayılı yazısına istinaden
mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında orman alanı ve kentsel tasarım alanı olarak
tanımlanan Çukurçayır Mevkii 210-217 Pafta, 1286 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı
bulunan 584.181,12 m2 yüzölçümlü “Tavuk Ormanı” vasıflı taşınmazın Nokta No:1,
Y=463270.71, X=4617498.48, Nokta No:2, Y=463276.41, X=4617497.08, Nokta No:3,
Y=463280.56, X=4617494.56, Nokta No:4, Y=463281.72, X=4617490.94, Nokta No:5,
Y=463285.34, X=4617492.09, Nokta No:6, Y=463289.63, X=4617479.60, Nokta No:7,
Y=463301.42, X=4617445.49, Nokta No:8, Y=463304.82, X=4617440.26, Nokta No:9,
Y=463307.55, X=4617427.15, Nokta No:10, Y=463304.91, X=4617414.84, Nokta No:11,
Y=463297.04, X=4617403.73, Nokta No:12, Y=463286.66, X=4617396.72, Nokta No:13,
Y=463229.93, X=4617374.33, Nokta No:14, Y=463218.97, X=4617373.79, Nokta No:15,
Y=463204.28, X=4617374.12, Nokta No:16, Y=463192.96, X=4617381.33, Nokta No:17,
Y=463184.79, X=4617393.40, Nokta No:18, Y=463187.24, X=4617394.47, Nokta No:19,

2

Y=463166.49, X=4617444.25, Nokta No:20, Y=463169.04, X=4617445.41, Nokta No:21,
Y=463168.72, X=4617453.47, Nokta No:22, Y=463169.38, X=4617458.57, Nokta No:23,
Y=463171.37, X=4617459.36, Nokta No:24, Y=463167.68, X=4617467.65, Nokta No:25,
Y=463170.86, X=4617472.40, Nokta No:26, Y=463173.88, X=4617476.07, Nokta No:27,
Y=463178.25, X=4617479.45, Nokta No:28, Y=463183.63, X=4617482.27, Nokta No:29,
Y=463191.00, X=4617485.55, Nokta No:30, Y=463192.97, X=4617480.65, Nokta No:31,
Y=463209.97, X=4617486.74, Nokta No:32, Y=463227.43, X=4617491.53 koordinatlarla
sınırlı bulunan 13.146,92 m2 yüzölçümlü alanın Belediyemizce her yıl ilan edilen Kırkpınar
Etkinlikleri günlerinde tamamen, sair günlerde yapılacak protokol gereği belirlenecek ortak
kullanım amaçları doğrultusunda 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Edirne Valiliği Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre tahsis edilmesi ve bu
konuda protokol yapılmak ve imzalanmak üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’a yetki
verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve 428 sayılı yazısı,
Edirne İli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde
görevli 03.11.1981 doğumlu Polis Memuru Hüseyin İMRAĞ yaklaşık 3 yıldan beri Edirne
İlinde görev yapmaktayken 09.06.2014 günü saat 13.45 sıralarında İlimiz Sabuni Mahallesi
Lari Camii yanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale etmek isterken ağır
yaralanmış ve kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştur.
Edirne halkının vefalı bir toplum olduğunu göstermek için çok değerli Meclisimizden Edirne
Merkezimizde adını taşıyabilecek bir caddeye verilmesi ile ilgili Meclis Üyesi Tamer
KARADAĞ’ın 01.12.2014 tarihli yazılı önergesi, Belediyemiz bünyesinde Proje ve Destek
Ofisi kurulması ve Yönergenin Aralık 2014 Meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi ile
ilgili Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın 03.12.2014 tarihli yazılı önergeleri olduğunu,
bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını, belirtmesinden sonra yapılan
oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 8 madde ve 2 adet önerge meclis
gündemine oybirliği ile alınmıştır.
3- Bir önceki toplantılara ait 05.11.2014 günlü Kasım Ayı I. Birleşimine ait ve 19.11.2014
günlü Kasım Ayı II. Birleşimine ait tutanaklar meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Kasım ayı meclisinde Sayın Mehmet
ÖZÜLKÜ’nün mazeret dilekçesi sehven meclise gelmediği için mazeretsiz olarak katılmadığı
gözüktüğünü, mazeret dilekçesi yanlış bir havale ile başka birime gitmiş Kasım ayı
meclisinde de Sayın Mehmet ÖZÜLKÜ’nün mazeretli olarak katılmadığını düzeltme olarak
oylamaya sunacağını belirtmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; Kasım ayı
meclisinde Sayın Mehmet ÖZÜLKÜ’nün izinli sayılması için mazeret dilekçesi sehven
meclise gelmediğinden, Kasım Ayı II. Birleşimine ait tutanağa bulunmadı yazıldığından
Kasım Ayı II. Birleşiminde Sayın Mehmet ÖZÜLKÜ’nün izinli sayılmasına ve bahse konu
tutanağa ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4- Bir önceki toplantılara ait 05.11.2014 günlü Kasım Ayı I. Birleşimine ait ve 19.11.2014
günlü Kasım Ayı II. Birleşimine ait tutanaklar meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Meclis Üyesi Ahmet KARAGÜLLE’nin 05.11.2014 tarihli tutanağın 8. maddesinde
Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak evet dememize rağmen tutanaklarda red oyu kullanıldı
ibaresi olduğundan onun düzeltilmesini belirtmesinden sonra Belediye Başkanı Recep
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GÜRKAN’ın 05.11.2014 tarihinde toplanan Belediye Meclisimizin Kasım Ayı I. Birleşimine
ait tutanağın 8. maddesinde yazılmış olan Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER, Nevzat
GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER’in oyları sehven red olarak yazılmış kabul olarak düzeltilmesi
ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Kasım Ayı I.
Birleşimine ait tutanağın 8. maddesinde sehven Ahmet KARAGÜLLE, Ezgi YETKİNER,
Nevzat GÜRKAYNAK, Ercan BİÇER’in oyları red olarak yazıldığından kabul olarak
düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5- Bir önceki toplantılara ait 05.11.2014 günlü Kasım Ayı I. Birleşimine ait ve 19.11.2014
günlü Kasım Ayı II. Birleşimine ait tutanaklar meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
Bir önceki toplantılara ait 05.11.2014 günlü Kasım Ayı I. Birleşimine ait ve
19.11.2014 günlü Kasım Ayı II. Birleşimine ait tutanaklarda yukarıda belirtilen değişiklikler
yapıldıktan sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; Bir önceki toplantılara ait 05.11.2014
günlü Kasım Ayı I. Birleşimine ait ve 19.11.2014 günlü Kasım Ayı II. Birleşimine ait
tutanaklar aynen oy birliği ile kabul edilmiştir.
6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belediyelerin görevleri arasında; “a)
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir
içi trafik; …hizmetlerini yapar veya yaptırır” denilmekte olup, diğer yandan da 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. maddesinde de; “Belediyelerce kendi bütçe kaynakları
kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını
temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin
Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması…”
düzenlenmekte olup, yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Edirne Kent Güvenlik
Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmış
ve Belediye Meclisin 01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı kararıyla Edirne Belediye Başkanı
Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye
Başkanlığımız arasında bu projeye ilişkin protokoller 24.11.2014 tarihinde imzalanmış olup,
Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYSTEDES) Projesini gerçekleştirmek için imzalanmış bulunan Ön protokol ve Eki protokolün
Belediye Kanunun 75. maddesinde düzenlenen diğer kuruluşlarla ilişkiler; “Madde 75Belediye, 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. … b) Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak
araç ve personel temin edebilir. d) Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde
kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.”
hükümleri çerçevesinde imzalan protokollerin ve eklerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi
ve kabul edilmesi ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 1960 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih
ve 1960 sayılı yazısına ilave olarak 5393 sayılı Kanununun özellikle 14, 18 ve 75. maddeleri
ile diğer ilgili maddeleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı Maddesi
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hükümlerine uyularak, Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi - Trafik Elektronik Denetleme
Sistemi-KGYS-TEDES projesinin gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilen kanun hükümleri
çerçevesinde ve Edirne Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı kararıyla
Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Edirne İl
Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında bu projeye ilişkin 24.11.2014
tarihinde imzalanan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin
uygulanmasına ilişkin 7 (Yedi) sayfa 14 (Ondört) madde ile eklerinden oluşan KGYS-TEDES
Ön Protokolü ile yine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin
uygulanmasına ilişkin Edirne KGYS-TEDES Ön Protokolü ile birlikte yapılan 7 (Yedi) sayfa
13 (Onüç) madde ile eklerinden oluşan Ek Protokolün ve bu protokollerde yer alan
hükümlerin aynen kabul ve tasdiki ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan
oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belediyelerin görevleri
arasında; “a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans; şehir içi trafik; …hizmetlerini yapar veya yaptırır” denilmekte olup, diğer
yandan da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16. maddesinde de; “Belediyelerce
kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli
ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya
kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti
amacıyla kullanılması…” düzenlenmekte olup,
yukarıda anılan mevzuat hükümleri
çerçevesinde Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi
(KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmış ve Belediye Meclisin 01.10.2014 tarih ve 2014/277
sayılı kararıyla Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye
dayanılarak İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında bu projeye ilişkin
protokoller 24.11.2014 tarihinde imzalanmış olup, Edirne Kent Güvenlik Yönetim SistemiTrafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesini gerçekleştirmek için
imzalanmış bulunan Ön protokol ve Eki protokolün Belediye Kanunun 75. maddesinde
düzenlenen diğer kuruluşlarla ilişkiler; “Madde 75- 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. … b) Mahalli idareler
ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni
ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. d) Kendilerine ait
taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak
mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı
geçmemek üzere tahsis edebilir.” hükümleri çerçevesinde imzalan protokollerin ve eklerinin
5393 sayılı Kanununun özellikle 14, 18 ve 75. maddeleri ile diğer ilgili maddeleri 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı Maddesi hükümlerine uyularak, Edirne Kent
Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi-KGYS-TEDES projesinin
gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilen kanun hükümleri çerçevesinde ve Edirne Belediye
Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/277 sayılı kararıyla Edirne Belediye Başkanı Sayın
Recep GÜRKAN’a verilen yetkiye dayanılarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye
Başkanlığımız arasında bu projeye ilişkin 24.11.2014 tarihinde imzalanan 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin 7 (Yedi) sayfa 14
(Ondört) madde ile eklerinden oluşan KGYS-TEDES Ön Protokolü ile yine 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun EK-16 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Edirne KGYSTEDES Ön Protokolü ile birlikte yapılan 7 (Yedi) sayfa 13 (Onüç) madde ile eklerinden

5

oluşan Ek Protokolün ve bu protokollerde yer alan hükümlerin aynen kabul ve tasdikine
oybirliği ile karar verilmiştir.
7- Edirne Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 19.11.2014 tarih ve 477 sayılı yazısında; “Halen
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
(KGYS-Mobese) 2009 yılında tamamı yerel imkanlar ve yerel kaynaklar kullanılarak değerli
Edirne halkımızın katkılarıyla yaptırılmış olup halen 62 noktada 101 adet kamera 3 noktada
Plaka Tanıma Sistemi ile 12 gün kadar kayıt yapabilen ve halen yarısı Türk Telekomdan
kiralık G.SHDSL hatlar üzerinden çalışan, bir sistem olarak faaliyetine devam etmektedir.
Ancak mevcut sistem yapıldığı tarih dikkate alındığında ve artan nüfus ve araç talebine bağlı
olarak günün teknolojik ihtiyaçlarına yönelik yetersiz kalmakta, değerli vatandaşlarımızın
genişleyen ve hizmet alanı büyüyen Edirne Belediyesine ait mahallelerimizin tamamında
asayiş ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından arzu edilen Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi mantığı içerisinde gerekli izleme, kayıt altına alma ve adli birimlere dijital veri
sunulmasında eksik ve yetersiz kaldığı” belirtilmekte olup, aynı yazı ile “Belediye
Kanununun 75. Maddesi kapsamında bedelsiz olarak Belediyemizce yaptırılmak, çalışır hale
getirilerek Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmek üzere, yukarıda belirtilen
gerekçelerle; halen kurulu ve çalışmakta olan Edirne KGYS (Mobese)’nin güçlendirme ve
genişletilmesine yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan KGYS
Proje Genişlemesi Komisyon Üyeleri tarafından hazırlanan Ek-1 Edirne KGYS (Mobese) İl
Merkezi Yeni Kamera Noktaları, Ek-2 Edirne KGYS (Mobese) İl Merkezi Malzeme Listesi,
Ek-3 Edirne KGYS (Mobese) İl Merkezi Malzeme Listesi ve Teknik Şartname” Belediye
Başkanlığımıza gönderilmiş olup, Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik
Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 01.10.2014
tarih ve 2014/277 sayılı Kararıyla Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKAN ’a verilen
yetkiye dayanılarak İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında bu projeye
ilişkin protokoller 24.11.2014 tarihinde imzalanmış ve kabul edilmek üzere Belediye
Meclisinin gündemine alınmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde
belediyelerin görevleri arasında; “a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye,
acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; …hizmetlerini yapar veya yaptırır”
denilmekte olup, ilgide kayıtlı yazı konusu talepler, Edirne Kent Güvenlik Yönetim SistemiTrafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesinin gerçekleşmesinde önemli
olmasının yanı sıra çevre kirliliğinin önlenmesinde, acil yardım gerektiren hallerin tespitinde,
kurtarma hizmetlerinin yönlendirilmesi ile şehir içi trafik düzeninin sağlanmasında da etkili
olacağı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinde düzenlenen Diğer kuruluşlarla
ilişkiler; “Madde 75- 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 .…, b) Mahalli İdareler ile merkezi idareye ait asli
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici
olarak araç ve personel temin edebilir.” hükümleri çerçevesinde ilgide kayıtlı yazı ekinde
bulunan EK-1 Listesinde yer alan noktalara ve EK-2 Listesinde yer alan malzeme
kalemlerinin EK-3’te bulunan Teknik Şartnameye uygun olarak Edirne Belediye Bütçe
kaynakları kullanılmak suretiyle yaptırılması ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne hibe
edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 1961 sayılı yazısı ve
ekleri meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih
ve 1961 sayılı yazısına ilave olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesi
hükümleri çerçevesinde Edirne Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 19 Kasım 2014 tarih ve
477 sayılı yazısı ekinde bulunan EK-1 listesinde yer alan noktalara ve EK-2 listesinde yer
alan malzeme kalemlerinin alınması, EK-3’de bulunan Teknik Şartnameye uygun olarak
Edirne Belediyesi bütçe kaynakları kullanılmak suretiyle Edirne Belediye Başkanı tarafından
belirlenecek zaman ve sürede yaptırılması ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz hibe
edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda;
Edirne Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 19.11.2014 tarih ve 477 sayılı yazısında; “Halen
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
(KGYS-Mobese) 2009 yılında tamamı yerel imkanlar ve yerel kaynaklar kullanılarak değerli
Edirne halkımızın katkılarıyla yaptırılmış olup halen 62 noktada 101 adet kamera 3 noktada
Plaka Tanıma Sistemi ile 12 gün kadar kayıt yapabilen ve halen yarısı Türk Telekomdan
kiralık G.SHDSL hatlar üzerinden çalışan, bir sistem olarak faaliyetine devam etmektedir.
Ancak mevcut sistem yapıldığı tarih dikkate alındığında ve artan nüfus ve araç talebine bağlı
olarak günün teknolojik ihtiyaçlarına yönelik yetersiz kalmakta, değerli vatandaşlarımızın
genişleyen ve hizmet alanı büyüyen Edirne Belediyesine ait mahallelerimizin tamamında
asayiş ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından arzu edilen Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi mantığı içerisinde gerekli izleme, kayıt altına alma ve adli birimlere dijital veri
sunulmasında eksik ve yetersiz kaldığı” belirtilmekte olup, aynı yazı ile “Belediye
Kanununun 75. Maddesi kapsamında bedelsiz olarak Belediyemizce yaptırılmak, çalışır hale
getirilerek Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmek üzere, yukarıda belirtilen
gerekçelerle; halen kurulu ve çalışmakta olan Edirne KGYS (Mobese)’nin güçlendirme ve
genişletilmesine yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan KGYS
Proje Genişlemesi Komisyon Üyeleri tarafından hazırlanan Ek-1 Edirne KGYS (Mobese) İl
Merkezi Yeni Kamera Noktaları, Ek-2 Edirne KGYS (Mobese) İl Merkezi Malzeme Listesi,
Ek-3 Edirne KGYS (Mobese) İl Merkezi Malzeme Listesi ve Teknik Şartname” Belediye
Başkanlığımıza gönderilmiş olup, Edirne Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-Trafik Elektronik
Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesi hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 01.10.2014
tarih ve 2014/277 sayılı Kararıyla Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKAN ’a verilen
yetkiye dayanılarak İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında bu projeye
ilişkin protokoller 24.11.2014 tarihinde imzalanmış ve kabul edilmek üzere Belediye
Meclisinin gündemine alınmış olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde
belediyelerin görevleri arasında; “a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye,
acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; …hizmetlerini yapar veya yaptırır”
denilmekte olup, ilgide kayıtlı yazı konusu talepler, Edirne Kent Güvenlik Yönetim SistemiTrafik Elektronik Denetleme Sistemi (KGYS-TEDES) Projesinin gerçekleşmesinde önemli
olmasının yanı sıra çevre kirliliğinin önlenmesinde, acil yardım gerektiren hallerin tespitinde,
kurtarma hizmetlerinin yönlendirilmesi ile şehir içi trafik düzeninin sağlanmasında da etkili
olacağı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinde düzenlenen Diğer kuruluşlarla
ilişkiler; “Madde 75- 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 .…, b) Mahalli İdareler ile merkezi idareye ait asli
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici
olarak araç ve personel temin edebilir.” hükümleri çerçevesinde ilgide kayıtlı yazı ekinde
bulunan EK-1 Listesinde yer alan noktalara ve EK-2 Listesinde yer alan malzeme
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kalemlerinin EK-3’te bulunan Teknik Şartnameye uygun olarak Edirne Belediye Bütçe
kaynakları kullanılmak suretiyle yaptırılması ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne hibe
edilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Edirne
Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 19 Kasım 2014 tarih ve 477 sayılı yazısı ekinde bulunan
EK-1 listesinde yer alan noktalara ve EK-2 listesinde yer alan malzeme kalemlerinin
alınmasına, EK-3’de bulunan Teknik Şartnameye uygun olarak Edirne Belediyesi bütçe
kaynakları kullanılmak suretiyle Edirne Belediye Başkanı tarafından belirlenecek zaman ve
sürede yaptırılmasına ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz hibe edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan başvurular ile ilgili 3 adet konunun Ulaşım
Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve
1959 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan
başvurular ile ilgili 3 adet konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü
içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
9- Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 24.11.2014 tarih ve 2014/21 sayılı Ulaşım Komisyon
kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 1958 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 24.11.2014
tarih ve 2014/21 sayılı karara ilave edilmek üzere; “Bu kararın uygulanmasında, Edirne
Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 2005/135-390 sayılı kararı ile kabul edilen ‘Edirne
Belediyesi Taksi Yönetmeliği’nin 5.1.13 maddesi ve bu karara aykırı hükümleri uygulanmaz.
Bu meclis kararı 30.01.2015 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.” şeklinde ekleme
yapılması ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek, “Bu kararın uygulanmasında Edirne
Belediye Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 2005/135-390 sayılı kararı ile kabul edilen ‘Edirne
Belediyesi Taksi Yönetmeliği’ nin 5.1.13 maddesi ve bu karara aykırı hükümleri uygulanmaz.
Bu meclis kararı 30.01.2015 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe girer.” şeklinde
eklenmesinden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunun almış olduğu
24.11.2014 tarih ve 2014/21 sayılı Ulaşım Komisyon kararının Ulaşım Komisyonundan
geldiği ve yukarıdaki eklemenin yapıldığı şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
10- Ulaşım Komisyonunun almış olduğu 26.11.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Ulaşım
Komisyon kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 1966 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın, bu maddenin oylamasına geçilmezden önce
Meclis Üyesi Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ’nin bu maddenin oylamasında oy
kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi Hakan GİYİK, Aytaç DİLCİ bu
maddenin oylamasında oy kullanmayarak işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım
Komisyonunun almış olduğu 26.11.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Ulaşım Komisyon kararının
Ulaşım Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
11- 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. maddesi 5. fıkrası “Atıksuları toplayan kanalizasyon
sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı atıksu altyapı
sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden; Büyükşehirlerde
20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
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Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenen kuruluşlar, Belediye ve mücavir alan
sınırlan içinde Belediyeler, bunların dışında iskana konu her türlü kullanım alanında Valiliğin
denetiminde bu alanları kullananlar sorumludur.” ve 11. maddesi 7. fıkrası “Atıksu altyapı
sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına
bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım,
işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu
miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, Belediye
meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre
atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır. “Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, atıksu
ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” hükmü 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.
maddesi (d) fıkrası “Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların
tahsilini yapmak veya yaptırmak.” ve “Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma
ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar
için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek
veya işlettirmek.” hükmü 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 39. 43. 45. ve 54. maddeleri ile Belediye sınırlan içerisinde
oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi görevleri Belediyelere
verilmiştir. Kanun ve Yönetmeliklerce bu yetki ve görev doğrultusunda Belediyemiz sınırları
içerisinde oluşan atık suları kanalizasyon altyapı tesisleri ile toplama, taşıma ve deşarjını
yapmakta olup, bu toplama, taşıma ve deşarj işlemleri için kanalizasyon hattı bulunmayan
yeni yerleşim bölgelerine kanalizasyon hattı yapılması kanalizasyon hattı yapım ihaleleri ile
yapılmakta, ayrıca mevcut kanalizasyon sistemlerinde oluşan arızaların giderilmesi ve terfi
merkezlerinin işletilmesi, bakım ve onarımı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan işçi,
memur ve hizmet alımı personel tarafından yapılmakta olup, Belediyelerin yaptıkları
hizmetler karşılığında ücret almalarına ilişkin hükümleri düzenleyen 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 97. maddesi “Belediyeler bu kanunda harç veya katılım payı konusu
yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye
Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir,” hükmü doğrultusunda,
Belediyelerin ifa ettikleri bu hizmetin bedellerini karşılayabilmeleri amacıyla 1993 yılında
Belediye Gelirleri Kanununda yapılan düzenleme ile getirilen Çevre Temizlik Vergisi 1994
yılı başından itibaren uygulamaya konulmuş olup, ancak 1994 yılından bu güne kadar geçen
süreç içerisinde çevre temizlik vergisinin yıllık olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca
belirlenen yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılmasıyla alınan mevcut vergi
yetersiz kalmış olup, bu nedenlerle, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 09.08.1983 tarih ve
4856 sayılı Çevre ve Orman Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9. maddesine
dayanılarak çıkarılan, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atıksu
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri tarifeleri belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile bu yönetmeliğin 1. maddesinde belirtilen “Atıksu altyapı
tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi,
kapatılması ve izlenmesi bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam
maliyet esaslı tarifelerin atıksu altyapı yönetimleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler
tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin
sürdürülebilirliğini sağlamak” amacı doğrultusunda, “Atıksu altyapı yönetimlerinin görev ve
yetkileri” ni düzenleyen 7. maddesi ile (1) Atıksu Altyapı Yönetimleri; a) Atıksu altyapı
hizmetini vermekle, b) Atıksu hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, c) Atıksu ücretlerini
toplamakla, yükümlü kılınmış olup, Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce bu
amaç, görev ve hizmetleri yerine getirmek için Edirne İli Merkez İlçe, Kirişhane Paşaçayırı
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Mevkiinde bulunan 36 pafta 2291 ve 2295 parseller, 42 pafta 6073, 6075, 6077 parsellerde
toplam yüzölçümü 64.388,73 m2 kayıtlı taşınmaza kurulacak olan “Atıksu Arıtma Tesisi”
gerçekleştirilinceye kadar mevcut haliyle Belediyemizin kendi imkanlarıyla yerine getirmekte
olduğu atıksu altyapı hizmetleri karşılığında “Atıksu Toplama, Taşıma Ücretinin 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 Yönetmeliğin 22.
maddesi gereğince su ve atıksu abonesi olanlardan aylık olarak su faturalarına ilave edilmek
suretiyle tahsil edilecek olup, ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince Belediye sınırlarımız
içerisinden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların toplanması ve deşarj
edilmesi maliyetlerimizi karşılayabilmek için 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Atıksu Altyapı Tesisleri ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve bu
yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılan “Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz”
gereğince alınması gereken ücretle ilgili Su Kanalizasyon Müdürlüğünce yapılan
hesaplamalar yazımız ekin olup, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesi
(4) bendi “Atıksu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için asgari atıksu ücreti 0,30.-TL’dir.
belirlenen miktarın bu asgari ücretten daha düşük olması durumunda Bakanlığın uygun
görüşü alınır. Mevzuattaki yükümlülüklere uygun şekilde atıksu hizmetlerinin verilebilmesi
için asgari atıksu ücretinin yeterli olmaması durumunda tam maliyet esaslı tarifeye göre atıksu
ücreti belirlenir.” doğrultusunda atıksu tarifesi ve uygulama esaslarının Belediye Meclisinde
görüşülmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 1090 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
24.11.2014 tarih ve 1090 sayılı yazısında belirtilen Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesi ile ilgili
konunun Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün
24.11.2014 tarih ve 1090 sayılı yazısında belirtilen Atıksu Tarifelerinin Belirlenmesi ile ilgili
konunun Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde
konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 8 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
26.11.2014 tarih ve 5450 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 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.
13- İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
26.11.2014 tarih ve 2014/174, 175, 176, 177, 178, 179 sayılı imar komisyon kararları ile İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 5451 sayılı yazısı meclis gündeminde yer
almakla yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın imar komisyonunca alınan 26.11.2014 tarih ve
2014/176 sayılı kararda koordinatlarla ilgili bir uyumsuzluk tespit edildiğinden geriye
çekilmesini, 05.11.2014 tarih ve 2014/307 sayılı Edirne Belediyesi Meclis Kararı ile kabul
edilen plan hükümlerinin birinci bölümü 24. maddesi sonuna aşağıdaki fıkraların eklenmesine
“Edirne Belediyesi Meclisinin 05.09.2012 tarihli ve 2012/289 sayılı kararı; bu kararın
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yürürlüğe girmesinden itibaren iptal edilecek ve aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Bütün
plan sınırları içinde iskan edilen 3 ve daha fazla katlı veya 5 ve daha fazla bağımsız bölümlü
olarak inşa edilecek binalarda tesisatın her noktasında en az 2 atm basınç sağlayacak şekilde
hesaplanacak ve belediyesince yeterli bulunacak kapasitede hidrofor ve su deposu konulması
zorunludur. Mevcut binalarda bu uygulamaya ne zaman başlanacağı ve nasıl uygulanacağı ile
ilgili usul ve esaslar belediyesince belirlenir.” Ayrıca ilgili plan notlarına madde 30 olarak
eklenecek olan hükümlerden 30.2. maddesinin (b) bendinde yer alan ikinci cümlesindeki
“belirlemede her durumda öncelik” ibaresi yerine “hak ve hükümler” ibaresi ile değiştirilmesi
ile ilgili sözlü önerisinden sonra Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın bu hükmün 2 ve
daha fazla katlarda şeklinde düzeltilerek uygulanmasını istediğini belirtmesinden sonra
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın benim okuduğum şekilde 3 ibaresi yerine uygun görülürse
teklifinizi bu şekilde değiştirirseniz teknik olarak uygun olacağı kanaatinde olduklarını “iskan
edilen 2 ve daha fazla” “5” ibaresi yerine de “3” ve daha fazla bağımsız bölüm şeklinde
uygun görürseniz teklifinizin böyle oylanmasını belirtmesinden sonra Belediye Başkanı
Recep GÜRKAN’ın mevcutlarla ilgili de meclisimizde uygun görürse 31.12.2015 tarihine
kadar uygulama süresi verilmesini önerdiğini belirtmesinden sonra 05.11.2014 tarih ve
2014/307 sayılı Edirne Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen plan hükümlerinin birinci
bölümü 24. maddesinin sonuna aşağıdaki hükümlerin eklenmesine; “Edirne Belediyesi
Meclisinin 05.09.2012 tarihli ve 2012/289 sayılı kararı; bu kararın yürürlüğe girmesinden
itibaren iptal edilecek ve aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. Bütün plan sınırları içinde iskan
edilen 2 ve daha fazla katlı veya 3 ve daha fazla bağımsız bölümlü olarak inşa edilecek
binalarda tesisatın her noktasında en az 2 atm basınç sağlayacak şekilde hesaplanacak ve
belediyesince yeterli bulunacak kapasitede hidrofor ve su deposu konulması zorunludur.
Mevcut binalarda bu uygulamaya ne zaman başlanacağı ve nasıl uygulanacağı ile ilgili usul
ve esaslar belediyesince belirlenir. Mevcut binalarda bu uygulama için 31.12.2015 tarihine
kadar süre verilir.” Ayrıca ilgili plan notlarına madde 30 olarak eklenecek olan hükümlerden
30.2. maddesinin (b) bendinde yer alan ikinci cümlesindeki “belirlemede her durumda
öncelik” ibaresinin “hak ve hükümler” ibaresi ile değiştirilmesinden sonra işaretle yapılan
oylama sonucunda; imar komisyonunca alınan 26.11.2014 tarih ve 2014/176 sayılı kararda
koordinatlarla ilgili bir uyumsuzluk tespit edildiğinden geriye çekilmesine, 26.11.2014 tarih
ve 2014/174, 175, 177, 179 sayılı imar komisyon kararlarının İmar Komisyonundan geldiği
şekilde aynen, 178 sayılı kararın ise yukarıdaki değişiklikler yapıldıktan sonraki şekliyle
kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
14- Edirne İli Toplu Taşıma Projesini hazırlayıp uygulamaya konulması sürecinde teknik
hizmet veren PALYE A.Ş.’den Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 10.11.2014 tarih ve
2014/1834 sayılı yazıları ile teknik bir rapor hazırlanması istenmiş olup, istenen bu rapor
21.11.2014 tarihli cevap yazısı ile Belediye Başkanlığımıza gönderilmiş olup, bu rapor da
dikkate alınarak ETUS Sözleşmesinin 6/3, 6/5 maddelerinin iptaline ilişkin Mahkeme
Kararının da gözetilerek yeni bir düzenleme yapmak üzere konunun Ulaşım Komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 1968 sayılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne İli Toplu Taşıma Projesini hazırlayıp
uygulamaya konulması sürecinde teknik hizmet veren PALYE A.Ş.’den Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünün 10.11.2014 tarih ve 2014/1834 sayılı yazıları ile teknik bir rapor hazırlanması
istenmiş olup, istenen bu rapor 21.11.2014 tarihli cevap yazısı ile Belediye Başkanlığımıza
gönderilmiş olup, bu rapor da dikkate alınarak ETUS Sözleşmesinin 6/3, 6/5 maddelerinin
iptaline ilişkin Mahkeme Kararının da gözetilerek yeni bir düzenleme yapmak üzere konunun
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Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
15- 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. maddesi ile Belediyelere yüklediği yükümlülüklere
istinaden, Belediyemizce Edirne Merkez İlçede sağlık kurum ve kuruluşlarından çıkan tıbbi
atıkların toplanması, nakliyesinin yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması işi, ihale edilmek
suretiyle yapılmakta olup, aynı Yönetmeliğin “Atık Bertarafında Mali Yükümlülük” başlıklı
23. maddesinde; tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı
için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu
Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf
harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf
edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit
ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel
oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil
edilir denilmekte olup, bu madde hükmü gereğince de Edirne Merkez İlçede bulunan Sağlık
Kurum ve Kuruluşlarının ürettikleri atıkların toplama, taşıma ve bertarafı harcamalarına esas
olacak tıbbi atık bertaraf ücreti her yıl İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenmekte (kg,
yada aylık sabit ücret) ve tıbbi atık üreten sağlık kurumları tarafından Belediyemize
ödenmekte olup, yukarıda yazılı olan Yönetmelik hükümleri gereğince tıbbi atıkların
toplanması taşınması, sterilizasyona tabi tutulması işi Belediyelerin görev ve sorumluluğunda
ise de, Belediye ile Edirne Vergi Dairesi arasında görülen dava sonucunda; Edirne Vergi
Mahkemesinin 19.03.2014 tarihli 2013/971 Esas ve 2014/131 Karar Nolu kararı ile tıbbi atık
toplanması ve bertarafı yönünden ortada bir iktisadi işletmenin bulunduğu sonucuna
varıldığından Belediyemiz adına vergi mükellefiyeti tesis edilmesine karar verilmiş olup, bu
karara istinaden de Belediyemizin Bütçe içi Tıbbi Atık İktisadi İşletmesinin Kurulması hasıl
olduğundan, Edirne Merkez İlçede Belediyemizce Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından çıkan
tıbbi atıkların toplanması, nakliyesinin yapılması ve sterilizasyona tabi tutulması işini
yürütecek bütçe içi Edirne Belediyesi Tıbbi Atık İktisadi İşletmesinin kurulması ile ilgili
Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 615 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Merkez İlçede Belediyemizce Sağlık
Kurum ve Kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkların toplanması, nakliyesinin yapılması ve
sterilizasyona tabi tutulması işini yürütecek bütçe içi Edirne Belediyesi Tıbbi Atık İktisadi
İşletmesinin kurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
16- 5393 sayılı Kanunun 55. maddesi gereği “……. Meclisin bilgisine sunulur.” denilmekte
olup, 2013 Yılı Sayıştay Denetimine ilişkin raporun Belediyemiz Meclisimizin bilgisine
sunulması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve 6291 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
5393 sayılı Kanunun 55. maddesi gereği 2013 Yılı Sayıştay Denetimine ilişkin
raporun geldiği şekilde Belediye meclisinin bilgisine sunulduğuna oybirliği ile karar
verilmiştir.
17- 18-22 Aralık 2014 tarihleri arasında Frankfurt ve Amsterdam’ da yapılacak olan Kamu
İhale Mevzuatındaki İmkanlar-İç Kontrol Kapsamında Kurumsallaşma Kamuda Mali Tablo
Analizi, Kent Gelişim Planı ve Kentleri Geliştirecek Eylem Planları Mali Sürdürebilirliğin
Esasları konulu seminere Mali Hizmetler Müdürü Ruhi TAKINDI’ nın katılması ile ilgili
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Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2014 tarih ve 6327 sayılı yazısı meclis gündemine
oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği tarafından 18-22 Aralık 2014 tarihleri
arasında Frankfurt ve Amsterdam’ da yapılacak olan Kamu İhale Mevzuatındaki İmkanlar- İç
Kontrol Kapsamında Kurumsallaşma Kamuda Mali Tablo Analizi, Kent Gelişim Planı ve
Kentleri Geliştirecek Eylem Planları Mali Sürdürebilirliğin Esasları konulu seminere Mali
Hizmetler Müdürü Ruhi TAKINDI’ nın katılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
18- Edirne Belediyesi sınırları ve mücavir sahasında hizmet veren (S) plakalı servis
araçlarının tabi olduğu yönetmelik esasları ile trafikte izledikleri güzergahlara çeşitli
düzenlemelere ihtiyaç bulunmakta olup, Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklikleri ele
almak ve servis güzergahlarını belirlemek için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve 1987 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Edirne Belediyesi sınırları ve mücavir sahasında hizmet veren (S) plakalı servis
araçlarının tabi olduğu yönetmelik esasları ile trafikte izledikleri güzergahlara çeşitli
düzenlemelere ihtiyaç duyulduğundan Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklikleri ele
almak ve servis güzergahlarını belirlemek için konunun Ulaşım Komisyonuna havale
edilmesine, 5 (BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise
sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
19- Almanya Lörrach Belediye Başkanı Jörg LUTZ’un davetine istinaden; 10-13 Aralık 2014
tarihleri arasında Lörrach Belediye Başkanını ziyaret etmek ve görüşmelerde bulunmak üzere
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN ve Prof. Dr. Hilmi İBAR’ın görevli olarak İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25.10.2007 tarih ve 50.000 sayılı genelgesi
hükümleri çerçevesinde Almanya’nın Lörrach şehrine gitmeleri, yolluk ve harcırahlarının
Belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 01.12.2014 tarih ve
927 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Almanya Lörrach Belediye Başkanı Jörg LUTZ’un davetine istinaden; 10-13 Aralık
2014 tarihleri arasında Lörrach Belediye Başkanını ziyaret etmek ve görüşmelerde bulunmak
üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN ve Prof. Dr. Hilmi İBAR’ın görevli olarak
Almanya’nın Lörrach şehrine gitmelerine, yolluk ve harcırahlarının Belediyemizce
karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
20- 05.11.2014 tarih ve 2014/299 karar sayılı Belediye Meclis kararında terminal alanlarında
özel otomobillerden park ücreti alınmasına ilişkin düzenleme yapılmış olup, Edirne Valiliği İl
Mahalli İdareler Müdürlüğünün bila tarih ve 19544080-250 sayılı yazısı üzerine 05.11.2014
tarih ve 2014/299 sayılı kararının tekrar değerlendirilmesi için konunun Ulaşım Komisyonuna
havale edilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve 2005 sayılı
yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün
bila tarih ve 19544080-250 sayılı yazısına istinaden 05.11.2014 tarih ve 2014/299 sayılı
kararının tekrar değerlendirilmesi için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesine, 5
(BEŞ) iş günü içinde konunun görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
21- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 6 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
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02.12.2014 tarih ve 5552 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar
Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 6 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(ON) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
22- Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Bölge Müdürlüğünün 05.11.2014 tarih ve
2372 sayılı yazılarına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İmar Planında
ağaçlandırılacak alan ve park olarak ayrılan Yıldırım Mahallesi 159 Pafta, 774 Ada, 6 Parsel
numarasında kayıtlı bulunan 1.610,30 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık vasıflı taşınmazın
kullanım haklarının 25 yıl süreyle bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.
maddesine göre Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun ayrıca Edirne
Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 05.11.2014 tarih ve 5955 sayılı yazısına istinaden
mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında orman alanı ve kentsel tasarım alanı olarak
tanımlanan Çukurçayır Mevkii 210-217 Pafta, 1286 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı
bulunan 584.181,12 m2 yüzölçümlü “Tavuk Ormanı” vasıflı taşınmazın Nokta No:1,
Y=463270.71, X=4617498.48, Nokta No:2, Y=463276.41, X=4617497.08, Nokta No:3,
Y=463280.56, X=4617494.56, Nokta No:4, Y=463281.72, X=4617490.94, Nokta No:5,
Y=463285.34, X=4617492.09, Nokta No:6, Y=463289.63, X=4617479.60, Nokta No:7,
Y=463301.42, X=4617445.49, Nokta No:8, Y=463304.82, X=4617440.26, Nokta No:9,
Y=463307.55, X=4617427.15, Nokta No:10, Y=463304.91, X=4617414.84, Nokta No:11,
Y=463297.04, X=4617403.73, Nokta No:12, Y=463286.66, X=4617396.72, Nokta No:13,
Y=463229.93, X=4617374.33, Nokta No:14, Y=463218.97, X=4617373.79, Nokta No:15,
Y=463204.28, X=4617374.12, Nokta No:16, Y=463192.96, X=4617381.33, Nokta No:17,
Y=463184.79, X=4617393.40, Nokta No:18, Y=463187.24, X=4617394.47, Nokta No:19,
Y=463166.49, X=4617444.25, Nokta No:20, Y=463169.04, X=4617445.41, Nokta No:21,
Y=463168.72, X=4617453.47, Nokta No:22, Y=463169.38, X=4617458.57, Nokta No:23,
Y=463171.37, X=4617459.36, Nokta No:24, Y=463167.68, X=4617467.65, Nokta No:25,
Y=463170.86, X=4617472.40, Nokta No:26, Y=463173.88, X=4617476.07, Nokta No:27,
Y=463178.25, X=4617479.45, Nokta No:28, Y=463183.63, X=4617482.27, Nokta No:29,
Y=463191.00, X=4617485.55, Nokta No:30, Y=463192.97, X=4617480.65, Nokta No:31,
Y=463209.97, X=4617486.74, Nokta No:32, Y=463227.43, X=4617491.53 koordinatlarla
sınırlı bulunan 13.146,92 m2 yüzölçümlü alanın Belediyemizce her yıl ilan edilen Kırkpınar
Etkinlikleri günlerinde tamamen, sair günlerde yapılacak protokol gereği belirlenecek ortak
kullanım amaçları doğrultusunda 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Edirne Valiliği Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre tahsis edilmesi ve bu
konuda protokol yapılmak ve imzalanmak üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’a yetki
verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih ve 428 sayılı yazısı
meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR’ın Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.12.2014 tarih
ve 428 sayılı yazısındaki Edirne Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ibaresinin Gençlik
ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne 2863 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddelerinde
belirtilen iznin alınmasıyla birlikte ibaresi ile değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek Edirne Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ibaresinin Gençlik ve Spor
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne 2863 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddelerinde belirtilen
iznin alınmasıyla birlikte ibaresi ile değiştirilmesinden sonra işaretle yapılan oylama
sonucunda;
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Bölge Müdürlüğünün 05.11.2014 tarih ve
2372 sayılı yazılarına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İmar Planında
ağaçlandırılacak alan ve park olarak ayrılan Yıldırım Mahallesi 159 Pafta, 774 Ada, 6 Parsel
numarasında kayıtlı bulunan 1.610,30 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık vasıflı taşınmazın
kullanım haklarının 25 yıl süreyle bedelsiz olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.
maddesine göre Vakıflar Bölge Müdürlüğüne tahsis edilmesine ayrıca Edirne Valiliği Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğünün 05.11.2014 tarih ve 5955 sayılı yazısına istinaden mülkiyeti
Belediyemize ait olan ve imar planında orman alanı ve kentsel tasarım alanı olarak tanımlanan
Çukurçayır Mevkii 210-217 Pafta, 1286 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan
584.181,12 m2 yüzölçümlü “Tavuk Ormanı” vasıflı taşınmazın Nokta No:1, Y=463270.71,
X=4617498.48, Nokta No:2, Y=463276.41, X=4617497.08, Nokta No:3, Y=463280.56,
X=4617494.56, Nokta No:4, Y=463281.72, X=4617490.94, Nokta No:5, Y=463285.34,
X=4617492.09, Nokta No:6, Y=463289.63, X=4617479.60, Nokta No:7, Y=463301.42,
X=4617445.49, Nokta No:8, Y=463304.82, X=4617440.26, Nokta No:9, Y=463307.55,
X=4617427.15, Nokta No:10, Y=463304.91, X=4617414.84, Nokta No:11, Y=463297.04,
X=4617403.73, Nokta No:12, Y=463286.66, X=4617396.72, Nokta No:13, Y=463229.93,
X=4617374.33, Nokta No:14, Y=463218.97, X=4617373.79, Nokta No:15, Y=463204.28,
X=4617374.12, Nokta No:16, Y=463192.96, X=4617381.33, Nokta No:17, Y=463184.79,
X=4617393.40, Nokta No:18, Y=463187.24, X=4617394.47, Nokta No:19, Y=463166.49,
X=4617444.25, Nokta No:20, Y=463169.04, X=4617445.41, Nokta No:21, Y=463168.72,
X=4617453.47, Nokta No:22, Y=463169.38, X=4617458.57, Nokta No:23, Y=463171.37,
X=4617459.36, Nokta No:24, Y=463167.68, X=4617467.65, Nokta No:25, Y=463170.86,
X=4617472.40, Nokta No:26, Y=463173.88, X=4617476.07, Nokta No:27, Y=463178.25,
X=4617479.45, Nokta No:28, Y=463183.63, X=4617482.27, Nokta No:29, Y=463191.00,
X=4617485.55, Nokta No:30, Y=463192.97, X=4617480.65, Nokta No:31, Y=463209.97,
X=4617486.74, Nokta No:32, Y=463227.43, X=4617491.53 koordinatlarla sınırlı bulunan
13.146,92 m2 yüzölçümlü alanın Belediyemizce her yıl ilan edilen Kırkpınar Etkinlikleri
günlerinde tamamen, sair günlerde yapılacak protokol gereği belirlenecek ortak kullanım
amaçları doğrultusunda 25 yıl süreyle bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel
Müdürlüğüne 2863 sayılı Yasanın 13 ve 14. maddelerinde belirtilen iznin alınmasıyla birlikte
5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine göre tahsis edilmesine ve bu konuda protokol
yapılmak ve imzalanmak üzere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’a yetki verilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
23- Edirne İli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde
görevli 03.11.1981 doğumlu Polis Memuru Hüseyin İMRAĞ yaklaşık 3 yıldan beri Edirne
İlinde görev yapmaktayken 09.06.2014 günü saat 13.45 sıralarında İlimiz Sabuni Mahallesi
Lari Camii yanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale etmek isterken ağır
yaralanmış ve kaldırıldığı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştur.
Edirne halkının vefalı bir toplum olduğunu göstermek için çok değerli Meclisimizden Edirne
Merkezimizde adını taşıyabilecek bir caddeye verilmesi ile ilgili Meclis Üyesi Tamer
KARADAĞ’ın 01.12.2014 tarihli yazılı önergesi meclis gündemine oybirliği ile alınarak
yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın Edirne İli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hüseyin İMRAĞ’ın
09.06.2014 tarihinde Edirne’de bir çatışmada şehit olması nedeniyle isminin bir sokağa
verilmesi konusunun isim verme komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen
benimsenerek işaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne İli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hüseyin İMRAĞ’ın
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09.06.2014 tarihinde Edirne’de bir çatışmada şehit olması nedeniyle isminin bir sokağa
verilmesi konusunun isim verme komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
24- Belediyemiz bünyesinde Proje ve Destek Ofisi kurulması ve Yönergenin Aralık 2014
Meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi ile ilgili Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın
03.12.2014 tarihli yazılı önergesi meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Belediyemiz bünyesinde Proje ve Destek Ofisi kurulmasına ve Edirne Belediye
Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje ve Destek Ofisi Çalışma ve Uygulama
Yönergesinin geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi bir öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
03.12.2014 günlü toplantısına son verilmesine, 5393 Sayılı Kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak bir sonraki meclis toplantısının 07.01.2015 Çarşamba günü saat
14:00’te Edirne Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılacağını meclis üyelerine
bildirmiştir.

Recep GÜRKAN
Belediye Başkanı

Türker ALTIERLER
Meclis Katibi

Semih ÇINAR
Meclis Katibi

Savaş ÜNER
Meclis Katibi
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