5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 2l. maddeleıi hükümlerine uyulaıak, Edime
Belediye Meclisinin 2018 dönemine ait 05.11.2018 Pazaftesi günü saat 14.0o'te Belediye
Meclis Salonunda yapmlş olduğu Kaslm ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edileıek
karala bağlanan hususlara dair kaıar özetidiı.
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Mazeretle.inden dolayı bugünkü toplantıya katılarnayacağını bildiren üyeden ismail
ARDA. Ezgi YETKNER'in mazeletleri uygun görülerek, izinli saylmalanna oybirliği ile
karu verilmiştir.
2- Gtindem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Bışkııı Recep GÜRXAN, Giındem
dışı l, maddedek İmar Komisyon Karaılanndan 26, !0.20l8 taih ve 20l8f7 sayılı karannı
geriye çekeceğini belirtmesinden sorua İmaı komisyonuna havale edilen konulaı ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 26.10.2018 ıaih ve 2018/'72, 73, 74, 75, 76, '78, 'tg, 80
sayılı imaı komisyon kararları ile İmar ve Şehircilik Müdülüğünün 02,11.2018 tarih ve
E.35587l sayılı yazısı, Davacısı olduğumuz Edime l. Asliye Hukuk Ma}ıkemesinin 20l71528
E ve 20l'l/'724 K sayllı dosyasında görülen tapu iptali ve tescil ile gayrimenkul bedelinin
davacılardan tahsiline yönelik açılan terditli davada tüm dosya talePleri mahkemece red ile
sonuçlanmış istanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 20l8/85 E ve 20l5ll 146 K sayılı karar ile
yeniden yalgılamalı 1alep edilen istinaf talebinde tiim dosya talepleri reddedilmiş olup, dosya
Yargıtay'da temyiz aşamasındadıı, Edime l. Asliye Hukuk Mahkemesinde 20l7l528 E sayılı
dosyaya ek olarak açılan Edime 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/449 E davası
halihazırda derdesttir 5393 sayılı Belediye Kanunun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan"
başlıklt l5,& maddesinde "k) Vergi, resim ve haıçlar dışında kalan dava konusu
uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine kaıar vermek.'', ..Belediye Meclisinin görev ve
yetkileri" başllklı l8,ı}ı maddesi "h) Vergi, resim ve harçlaı dlşında kalan ve miktan beşbin
YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve
l'eragatc karar vermek." hükmü amirdir. Edime l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20|71528 E
ve 20l71724 K sayılı dosyast ile ek dava niteliğindeki Edime l. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2018/449 E davasındaki uyuşmazlıklaı ile ilgili ıızlaşma söz konusu ise kamu menfaatleri
gözetilerck, 5393 sayıll Kanunun l5/k maddesine göre anlaşma yoluyla tasfiyesinin ve l84ı
maddesine göre aynı dosyalardaki u}uşmazlüklann sulh ile tas fiyeye, kabul ve feragatinin
uygun olduğuna. bu konuyla ilgili tüm i
yetkiyi kullanmaya Edime Belediye
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile i
E.355892 sayılı yazısı olduğunu,
gündemd a.lırlİnası
oylama yapacağını

d,

l

belinmesinden sonn işatetle yapılan oylama sonucunda; giindem dışı l. maddedeki lmar
Komisyon Karaİlaİından 26.10.2018 laih ve 20|8/77 sayllı kalannı geriye çekilmesine,
yukanda belirtilen gündem üşı 2 (İK[) maddenin meclis gündemine altnmasına oybirliği ile
karar verilmiştir,
3- Bir önceki toplantıya ait 05.10.2018 tarihli futanak meclis gtindeminde yer almakla yapılan
müzakeredei
İşaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 05,10.2Ol8 ta hli tutanak
aynen oybiIliği ile kabul edilmiştir.

4- Ögrenci ve Personel Servis Ücret Tarifeleıi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan
10.10.2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Kararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
l2.10.20l8 tarih ve E.34999l sayılı yazısı meclis giindeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaıetle yapllan oytama sonucunda; Ögıenci ve Personel Servis Ücret Taİifeleri ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca alınan l0.10.20l8 taritıli Plan ve Bütçe Komisyon
Kararıntn Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.
5- Müdürlüğümüz Sokak hal"vanları bannağl Birimi Veteriner Hekim|eıi ile orman ve Su
Işleri Müdürlüğü koordinasyonunda Halwanların Korunmaslna Dair Uygulama Yönetmeliği
çerçevesinde Ev ve Süs Hayvanl satışı Yapanlaıa ve Yelel Hayvan Koruma Görevlilerine
Verilecek Eğitim iie ilgili Düzenlemeler Ev ve süs hayvanı sahşı yapanlara verilecek eğitim
ile ilgiti olarak; Yerel Hayvan Koluma Görevlilerine Verilecek Eğitimin göniıllülük es;sına
uygun olduğu sebebiyle ücretsiz veıilmeye devam edilmesi ancak Ev ve süs Hayvanı satışı
Yapanlara veıilecek eğitimin diğer kurumlarça ücrete bağlı olamk gerçekleştirildiği amacının
gönüllülük değil ticarete dayalı olduğu bu eğitimi alrnadan işletme ruhsat alamayacağı
sebebiyle belediyemizin de geıçekleştirilecek bu eğitimde ücret alması konusunun aşagıda
belli başlı maddeleri verilen; Hayvanlann Korunmasına Dair Uygulama Yönetrneliği Amaç,
Kapsam, Dayanak ve Tanımlaı konulu Birinci Böliim MADDE l'in (a) fıkası; ''Ev ve süs
hayvanı ile kontrollü hayvanlaıı bulundurma ve sahiplenme şartlanna uygun olaıak hayvan
bakımı konularında; yerel hayvan koruma göıevlileıi ile ev ve süs hayvanı satan kişilere
verilecek eğitime,.," Ev ve Süs Hayvant satışl Yapanlara ve Yerel Hayvan Koruma
Görevlilerine Veıilecek Eğitim ile ilgili Düzenlemeler Ev ve süs hayvanı sahşı yapanlara
verilecek eğitim ile ilgili esaslan açıklayan İkinci Bölüm MADDE |J.de: Ev ve süs halnıanı
satan kişiIeİ, bu hayvan|arın bakımı ve korunması ile ilgili olaıak yerel yönetimler
tarafından dlizenlenen eğitim programına kattlaIak, senifika almakla yükümlüditİer. Bunlar
eğitim senifikastnl aldıktan sonra 2814/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ev ve süs Hal.vanlan satış. Bannma ve Eğitim Yerlerinin Kuıuluş, Açılış,
Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslaıına Dair Yönetmelik hüktımleri kapsaminda
ruhsat alaıak iş yeriniaçarlal. Ev ve süs hayvanlan satış yerleri açııması durumunda; il Tanm
Müdürlükleri tarafından, ruhsatln bir ömeği İl Müdürlüğüne ve Bölge Veterineı Hekimler
Odaına
Ev ve §üs hayvanı satışı yapılan iş yerlerinde işyeri sahipleri,
_gönderilir.
bulundurduklan kedi ve köpek gibi mikoçip takılması uygun hayvaı aİa veteriner hekimlere
mikoçip taktrarak kaylt altüna alırlal Ev ve süs hayvanı satışl yapan kişiler, hayvanlan satm
alan kişileri, hayvan bakımı konusunda bilgilendiıirler. Eğitim kuıilannda eğitici olarak gtirev
alatak personelde aıanacak şaItlaf konulu MADDE l4'İe: Ev ve sils hafanı saıan k(iüeıi
eğitmek üzere açılan kurslaİda;
a) konu ile ilgili iiniversiıelerin öğretim elemanlaıı,
bl Il Müdürlügünde konu ile ilgili tızmaD personel.
c) Gerektiği hallerde Genel Müdürl
u ile ilgili uzman perso nel

l
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il ve llçe Müdürlüğünden ve gerektiğinde Tanm ve Köyişleri Bakaıılığl Koruma ve
Kontrol Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili uzman peisonel,
d) BelediyeIerde konu ile ilgili uzİnan personel eğitici olarak göIev alır. Ev ve süs hayva0
satan kişilere verilecek eğitim programl başlığında ise MADDE 15: Ev ve süs hayvanı satan
kişilere verilecek eğitim programl aşağldaki konula.rdan oluşur:
a) Ev ve Süs Hal,vanla nın Koruırm.ısma Dair Avrupa Sözleşmesi.
b) cITES Sözleşmesi.
c) 5l99 sa}tlt Kanun re bu Yöneımelik,
ç) Ev ve Süs Ha}.vanlan satış, Bannma ve Eğitim Yerlerinin; Kuİuluş, Açılış,
Rırhsat, Çahşma ve Denedeme Yönetmeliği.
d) Hayvan ekolojisi.
e) Hayvan davranışı.
1) Hayvan bakımı ve beslenmesi.
Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim ile ilgili esaslaı başlığ MADDE l7'de
de: Yerel hayvan koruma görevliIeıi, sahipsiz hayvan|ann bakmı ve korunması ile ilgili
olarak;
Hayvan Koruma Kurulunun kararı doğrultusurıda yerel yönetimler tarafinJaİl
düzenlenen eğitim prograrnına katılıİlar. Eğitime tabi tufulduhan sonİa bu kişilere yerel
hayvan koruma görevlisi kimlik kartı belgesi verilir. Yerel hayvan koruma göıevlileri, ikamet
ettikleri
dışında diğer bir ilde yeıel hayvan koruma görevliliği hususunda
başvı-ıruda bulunamaz. Görevine uygun faaliyetlerde bulunmadığı, il Hayvan Koruma Kurulu
tarafinda[ tespit edilenlerin yerel hayvan koruma gorevliIiği kimlik kartlan iptal edilir. Yerel
Hayvaıı Koruma görevliierine verilecek eğitim kursunda görev alacak personelde
aranacak şanlar ise MADDE 18 Yerel hayvan koruma göıevlilerine veıilecek
eğitim kursunda;
a) Konu ile ilgili üniversitelerin öğ.etim elemanlan,
b) Il Müdürlüğiinde konu ile ilgili uzman personel,
c) Yerel yönetimlerin konu ile ilgili uzman personeli,
ç) Tanm Il Müdülüğiinde konu ile ilgili uznan personel,
ç) Tanm
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d) Bölge

ile ilgili
eğitici otaıak görev aIıİ. Yerel hayvan koruma görevlilerine veıilecek
eğitim proglamı MADDE l9'da: Yerel hayvan koruma görevIilerine verilecek eğitim
Veteriner Hekimler Odasınca göıevlendirilecek konu

veteriner hekimler

programü aşağdaki konulaıdan olrışur.

a) Ev ve Süs llar.vanlaıtnın Korunmastna Dair Avrupa Sözleşmesi.
b)5]gq say||| Kanun ve bu yöneımelik.

c) Hayvan davranlşl,
ç) Hayvan bakımı ve beslenmesi.
d) Hasta hayvanlafln tanınması hakkında genel bilgiler,

kısırlaştırılması, aşıIanmasr, işaretleımesi, sahiplenilmesi ile ilgili genel
diye kurala bağlanmıştır. Halıanların Korunnasına Daiİ Uygulama YOneİmeliginin
yukarüda sıralanan htftümlerinin göz önünde tufularak Ev ve Süs Halıanı satlşl Yapanlala
Verilecek Eğitimin 20l9 Yılt Analitik Bütçesi içinde 20o,oo.-TL+KDV tutannda ücret
kaışılığında yapılması konusunun Belediye Meclisinde göriişülmesi ile ilgiii Veteriner lşleri
MüdüIlüğıinün 17.10.2018 tarih ve E.351097 sayılı yazsı meclis giindeminde yer almaİla

:)||_y"T]-!
bilgiler

yapülan müzakerede;

B99d,v! Bışkanı Recep GÜRK,{N'ln
..
tarih ve E.351097 saylh yazısınm

Veteriner İşleri Müdürlüğiinün l7.10.2ol8
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülrnek tizere ge.iye
çekilmesi ile ilgili sözlü önerisi üerine Hayvarılaıın Korunmasına Dair Uygulama
hükümleri uyannca, Ev ve süs Ha}.van sahşı Yapanlam Veİilecek Eğitimin
I_ön_etmelik
20l9
Yılı Analitik Büçesi içinde 20o,00._TLfKDV tüarında ücıet karşıiığında
yapıIması konusu geriye çekilmiştir. ;''. . '.,",,
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6- 5393 sayıIı Belediye Kanuıunun 4l. maddesi gereğince; stıatejik planlarımıza uygun
olarak hazırlanan 20l9 Yılı Performans PIogıamümıan Belediye Meclisinde görüşülmesi ile
il8ili Mali Hizmetler Müdtırlüğtjnün l9.10.2018 taıih ve E.351785 sayıh yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda;5393 sayılı Belediye Kanununun 4l. maddesi
gereğince; stratejik plan]anmıza uygun olarak hazırlanan 20l9 Yılı Belediyemiz Performans
Programının geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karaI ve.ilmiştir,

7- Mahalli İdareler Bütçe ve Müasebe Yönetmeliğinin 27. maddesiniı 4. bendi gereğince;
Belediyemiz 20l9.Mali Yılın ve izleyen iki yılın Gelir_Gider Bütçesinin ve 2019 Yılı Vergi,
Resim. Harç ve Ucret Tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesi iIe ilgi|i Mali Hizmetler Müdiırlüğüniin l9.1o.2o18 tarih ve E.351793
sayılı yazısı meclis gündeminde yeı almakla yaprlan miizakerede;

Belediyo Başkant Recep GÜRKAN'm Mahalli İdareler Bütçe

ve Müasebe

Yönetmeliğinin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2019 Mali Yılın ve izleyen
iki yılın Geliı-Cider Bütçesinin ve 20l9 Y ı Vergi, Resim, Haıç ve Ücıet Tarifelerinin PIan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işarelle
yapılan oylama sonucunda; Mahalli ldareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.
maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 20l9 Mali Yılın ve izleyen iki yılm Gelir-Gider
Bütçe§inin ve 20l9 Yılt Vergi, Resim, Harç ve Ücret Taİifelerinin Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine oybiıliği ile karar verilmiştir. ll. Birleşimin 2l Kasım 20l8
Çarşamba giinü saat l4:00'te Belediye Meclis Salonunda yapılacağını Meclis Üyelerine
bildirmiştir.

8- Edime Merkez Yıldınm Mahallesi Pafta:l47, Ada:989, Parsel:7 sayılı 354.12 m'
yüzölçümlü arsa vasılll taşrnmazln 154..12 m1 si Belediyemize aittir. Belediyemize ait
l 54,1 2 m' hissenin 2886 sayılı Devleı İhale Kanununa göre sat!şının yapılmasl ile ilgili
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.|0.2018 tarih ve E.3523İ7 ,uy,lİ yar,., .""lis

gündeminde yeİ almakla yapılan müzakerede;
lşaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Merkez

Yıldınm Mahallesi Pafta:l47.
Ada:989, Parsel:7 sayılı 354.12 m'yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazm Belediyemize ait
154,12m'hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışına oybirliği i|e katar
verilmiştir.
9- Belediye Meclisinin 04,02.2015 taİih ve 20l5123 sayılı kaıan ile kurulan Cadde ve Sokak
İsimleri Komisyonunun almış olduğu 25.10.2018 taıih ;e 2018/05 numaıalı kaıar ve karaı eki
Cadde, Sokak ve Bulvaılan gösterir 3 adet harita imar ve Şehircilik Müdiirlüğiinün
25.10_2018 taih ve E.353'772 sayıll yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapllan
müzakere;
_ . . Iş_.:'l! yapılan oylama sonucunda; 25.10.2018 tadh ve 2018/05 sayllı Cadde ve
Sokak lsimle.i Komisyon kaıannın Cadde ve Sokai İsimleri Komisyonundan geldiği
şekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karaı verilmiştir.

l0- _Mahalli idaleler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ödenek kullanıml ve bütçede
yapılacak değişiklikler ile ilgi|i aktarma konusunu içeren 36. maddesine istinaden; Ulaşım
Hizmetleri Müdiirlüğiinün 2018 yılı gider bütçesinden
05.02.06.19 ..Diğer Ytıneiim
Giderlerine_lQttlma Payı" bütçe hesablndan 3.000.000,00,-Tl'nin Teıiizlik işıeri
Müdürlüğü 03.05.09.90 "Diğer hizmet alımlaıf'bütçe hesabına, Emlak
İstimlat
Müdiiİlüğünün 2018 y lll gider bütçesinden 2-ı 06.04.01,07 ..Yol için Arazi Alım ve
Kamulaştırma Giderleri' ' büıçe hesabından 2.800,000.00,-1 L'nin Temizlik işleri Müdürlüğü
03.05.01,08 "Temizlik Hizmeti AIım Giderleri" bütçe
na aktanmı hususunun

l)
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belediyemiz meclisinde görüşülmesi ile ilgili Temizlik lşle.i Müdürlüğünün 30.1o.2o18 tarih
ve E.354462 sayl| yazlsı meclis gtındeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Işaıetle yapılan oylama sonucı.ında; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetİneliğinin ödenek kullanrmı ve bütçede yapülacak değişiklikler ile ilgili aktama
konusunu içeren 36. maddesine istinaden; Ulaşım Hizİnetleri Müdürlüğilniin 2018 yılı gider
bütçesinden l-) 05.02.06.19 "Diğer Yönetim Giderlerine Katılma Payİ'bütçe hesabından
3.000.000,00.-TL'nin Temizlik işleri Müdülüğü 03.o5.09.90 "Diğeİ hizmet alımlan'' bütçe
hesabma, Em|ak ve lstimlak Müdilılüğüniin 2018 yllı gider bütçesinden 2-) 06.o4.01.07 ''Yot
Için Arazi Alım ve Kamulaştırma Cideıleri" bütçe hesabından 2.800.000,00.-Tl'nin Temizlik
lşleri Müdiillüğü 03.05.01.08 "Temizlik Hizmeti Alım Giderleri" bütçe hesabına aktama
yapılmastna oybirliği ile karaı veıilmiştir,

ll- Havsa Belediye Başkanlığınrn 31/l0/2018 tarih ve 2433 sayıh yazüslnda belinildiği üzere
Havsa Belediyesinin Helvacı Mahallesi l03 ada, 24 paıselde kendi inüanlanyla yaptlğı sebze
pazan çevle diizenlemesi işinde kııllanllmak iızeİe 2500 torba çimentonun belediyemiz
tarafından karşılanarak yaıdım yapllması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile
ilgili Fen İşleri Müdiirlüğtiıün 31.10.2018 tarih ve E.355l 17 saylh yazısl meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakerede;
işaretle yapılan oylama sonuctında; Havsa Belediyesinin Helvacı Mahallesi l03 ada,
24 parselde kendi imkanlanyla yaptığı sebze pazan çevre diizenlemesi işinde kullanılmak
üzere 2500 1orba çimentonun belediyemiz tarafından karşılanmasına Meclis Üyesi Turgut
TERZi, Melek UZGÖR, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan DAĞDEViREN, Nahide DEMiR, Şe;ol
EKŞi, Tamel KARADAĞ, İsmail YILDIZ, Ahmet KARAGÜLLE, Hüseyin ÜLKER'in red,
diğer mevcut üyelerin kabul oylan ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
12- Ulaşım Komisyonunca allnan 18.10.2018 taıih ve 2018/07, 08 sayh Ulaşım Komisyon
kaıarları ile Ulaşım Hizmetleri Müditlüğiintin 31.10.2018 tarih ve E.35487l sayılı yazlsl
meciis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
işaletIe yapılan oylama sonucunda; Ulaşlm Komisyonunca alnan l8,1o.20l8 tarih ve
2018/07 sayılı Ulaşım Komisyon kara.ının Ulaşüm Komisyonuıdan geldiği şekilde aynen

kabuliine Meclis Üyesi Turguı TERZİ. Melek UZGÖR. Mehmei Ö2ÜrrcÜ. ııal,aı
DAcDEV|REN. Nahide DEMiR, Şenol EKŞi, Tamer KARADAĞ, İsmail YILDIZ'ın red,
diğer mevcut üyelerin kabul oylan ile oyçokluğu ile kalar verilmiştir,
Işaretle yapılan oylama sonucunda; Ulaşım Komisyonunca alnan l8.10.20l8 tarih ve
20l8/08 sayılı Ulaşım Komisyon kaıarının Ulaşlm Komisyonuıdan geldiği şekilde aynen
kabulüne oybirliği ile karar Verilmiştir.
13- 5393 sayıiı Belediye Yasasının 15. maddesi () bendince ''Toptancı ve perakendeci halleıi,
otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göİe yat limanı ve iskele kurmak,
kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gelçek ve tilzel kişilerce açılmasma izin
vermek." Belediyelerin görevidir. DiğeI yandan da Belediye Meclisinin görev ve yetkilerinin
belirlendiği l8. maddenin (e) bendinde "Taşınmaz mal alımına, satımrna, takasına, tahsisine,
tahsis şekliıin değiştiıilmesine veya tüsisli bir taşınmaztn kamu hizmetinde ihliyaç
drıyulmaması hAlinde tahsisin kaldınlmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve stlresi otuz yılİ
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınrlı ayni hak tesisine kaıar vermek,'' Belediye
Meclisinin yetkisindedir. Edime Merkez Demirkapı Mevkii Pafta:48N_Id, Ada:2lj0,
Parsel:l'de bulunan mevcut Terminal AIanı işletmeciliğinin sözleşme silıesi 2019 Yılı ocak
ayı içinde biteceğinden, bu defa; lmar planında Terminal Alanı ile bitişiğindeki otopark
Alanının işletilmesi ve Peron Tahsis Ücreli 8elirinin ( ferminal giriş-çıklş ücretinin) ıahsil
edilmesi için terminal alanı bitişiğ
Alanlnın işletilmesi ve peron tahsis
ücreti gelirinin (Terminal gırış_ç
edilmesi işleri düil olmak üzeıe
Terminal lşletmeciliğinin işletilme
let inaIe
ununa göre l0 (On) yıl
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süIe ile kiraya ve.ilmesinin, kiraya verilmesi işi ile ilgili usul ve esaslaıın, yönteminin
belirlenmesi ve ihale işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin
Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizİnetleri Müdürlüğüniin o 1.1 1.20l8 tarih
ve E.355500 sayılı yazlsı meclis gündeminde yer almakla yapılan milzakelede;
Işarelle yapılaıı oylama sonucunda; Edirne Merkez Demirkapı Mevkii Pafta:48Nld,
Ada:2130, Paİsel:1'de bulrınan m€vcut Terminal Alanı işletmeciliğinin sözleşme süresi 20l9
Yllı ocak ayı içinde biteceğinden, bu defa; imaı planında Terminal Alan ile bitişiğindeki
Otopark Alanının işletilmesi ve Peron Tahsis Ücıeti gelirinin (Terminal giriş-çıkış Ucİetinin)
tahsil edilmesi için terminal alant bitişiğinde bulunan Otopaık Alanının işletilmesi ve peron
tahsis ücreti geliıinin (Terminal giriş-çıkış ücretinin) tahsil edilmesi işleri dahil olmak üzele
Terminal İşletmeciliğinin işletilmesinin 2886 saylı Devlet İhale Karıununa göre l0 (On) yıl
süre ile kiraya verilmesine, kiıaya verilmesi işi ile ilgili usul ve esaslann, yönteminin
belir]enmesi ıe ihale işlemlerini yürütmek üzere Belediye Enciimenine yerki rerilmesine
Meclis Uyesi lurgut TEMi. Melek LZGÖR. Mehmet ÖZÜLKÜ. Haİan DAĞDEVİRiN.
Nahide DEMiR,, Şenol EKŞi, Tamer KARADAĞ, lsmail YILDIZ'ın red, Meclis Üyesi
Ahmet KARAGÜLLE, Hüseyin ÜLKER'in çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oylari ile
oyçokluğu ile karar verilmiştir.

l4- Muhlelif tarihlerde Belediyemize yapılan lmaı Planı Değişikliği talepleii ile ilgili 3 adet
konunun lmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğüniin
01.11_20l8 tarih ve E.355304 sayllı yaztsı meclis giindeminde yer almakla yapılan
müzakerede:

işaretle yapılan oylama sonucunda; Mütelif taıihinde Belediyemize yapılan İmaı
Planı Değişikliği talebi ile ilgili 3 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, 10
(oN) iş gıinü içinde konunm göriişülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği
ile karar verilmiştiı.
15- İmar komisyonuna havale edilen konulaI ile ilgiii olarak imaı komisyonunca alınan
26.10.20l8 tarih ve 20]ı8/72,73,74,75,76, 78, 79, 80 sayılı imar komisyoı karaıları ile imaı
ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.11.2018 taİih ve E,35587l sayılı yazısı meclis gündemine
oybirligi ile alınaıak yapılan mtizaieredc;
_ Mec|i§ Üyesi Selçuk ÇAKlR'ın İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 26.10.2018 tarih ve 2018/78 nolu kaıannda ekle;ek
istenen 5. maddenin kabul edilmemesi ile ilgili sözlü öne.isi aynen benimsenerek işaretle
yapılan oylama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olaıak imar
komisyonunca alınan 26.10,2018 tarih ve 2018/78 nolu kararının MecliJ Üyesi Selçuk
ÇAKtR'ın okuduğu ve önerdiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile kaıaı verilmiştir.
IşaIetle yapılan oylama sonucrındai imar komisyonı.ırıa havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 26.10.2018 taıih ve 20l8/72, .13,74,75,76, 79, 80 sarılı
imar komisyon kaıarlannın İmar Komisyonundarı geldiği
şekilde aynen kabultine oybirliği ile
karar veriImiştir.
16- Davacıst olduğumuz Edime l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 201.7/528 E ve 2017/724
K
sayılı dosyasında göriilen tapu iptali ve tescil ile gayrimenkul bedeIinin davacılardan tahsiline
vönel ik açılan terditli davada tüm dosya talepl eıi mahkemece red ile sonuçlanmış
İstanbul
Böl ge Adliye Mükemesinin 2018/85 E ve 20l 5/l 146 K sayılü karar ile yeniden yalgılamalı
talep edilen istinaf talebinde tüm dosya taleple ri leddedilmiş olup, dosya Yargıtay'da
temyiz
aşamasındadır. Edime l. Asliye Hukuk M ahkemesinde 20lı71528 E sayılı dosyaya
ek olaıak
açılan Edirne l. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2018/449 E davası halihazıİda
derdesttir. 5393
sayılı Belediye Kanunun "Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan'' başltkll l5,4( maddesinde
''k )
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava' konusu uyuşmazlıklann anlaşmayla
tasfi yesine
karar vermek.". "Be|ediye Meclisinin görev re
" başl
l8,4ı maddesi "h) Vergi,
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resim ve haıçlar dışünda kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye
uluşmazhklarııı sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vemek.'' hii}mUnü amirdir. Edime
l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/528 E ve 2\l7l't24 K sayılı dosyası ile ek dava
niteliğindeki Edime l. Asliye Hukuk Mahkemesiniı 20|81449 E davasındaki uyuşmazlıklaı
ile ilgili uzlaşma söz konu§u ise kamu menfaatleri gözetileıek, 5393 sayıh Kanunun l5,&
maddesine göıe anlaşma yoluyla tasfiyesinin ve l8,4ı maddesine göre aynü dosyalardaki
uyuşmazlıkların su|h ile tasfiyeye, kabul ve feragatinin uygun oldugı-na, bu konuyla ilgili tiim
iş ve işlemleri ),iirütmeye, karar vermeye, her tülü yetkiyi kuİlanmaya Edime B;lediye
Başkanı Recep GÜRKAN'ın yetkili kılınması hususuııun Belediye Meclisinde gönişülmesi
ile ilgili Hukuk işle.i Müdiırlüğüniin o2.11.2018 tarih ve E.355892 sayılı yazı§ı meclis
gündemine ovbirliği ile alına.rak yapılaıı miizakerede;
Işaıetle yapılan oylama sonucunda; davacısı olduğumuz Edime l. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 20171528 E ve 20|'1/724 K sayrlı dosyaslnda gödlen tapu İptali ve tescil ile
gayrimenkul bedelinin davacılardan tahsiline yönelik açılan te.ditli da;ada tüm dosya
talepleri mahkemece red ile sonuçlanmış İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin 2018/85 E ve
2015/1146 K sayılı karar ile yeniden yaıgılamalı talep edilen istinaf talebinde tüm dosya
talepleri reddedilmiş olup, dosya Yargıtay'da temyiz aşaına§ındadır. Edime l. Asliye Hukuk
Mahkemesinde 20171528 E sayılı dosyaya ek olaıak açılan Edime l. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2ol8l449 E davası halihazırda deİdesttir. 5393 sayh Belediye Kanunun
"Belediyenin Yetki ve İmtiyazlan" başlıklı l5/k maddesinde '.k) Vergi, resim ve harçlaı
dlşlnda kalan dava konırsu uyuşmazlıklann anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.'', .'Belediye
Meclisinin görev ve yetkileri" başlıklı 184ı maddesi ''h) Vergi, ıesim ve harçlar dışında kalan
ve millaİı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazl*lannı
sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.'' hükmiınü amirdir. Edime l. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 201'l 1528 E \re 20|7/724 K sayıh dosyası ile ek dava niteliğindeki Edime l.
Asliye Hukuk Mahkemesinin 20|81449 E davasındaki uyuşmazlıklaı ile iİgili uzlaşma söz
konusu ise kamu menfaatleri gözetilerek, 5393 sayılı Kanunun l5lk maddesine göre anlaşma
yoluyla tasfiyesinin ve 18/h maddesine göre aynı dosyalardaki uyuşmazlıllann sulh ile
tasfiyeye, kabul ve feİagatinin uygun olduğuna, bu konuyla i|gili iüm iş ve işlemleri
kaIar v€rmeye, her türlü yetkiyi kullanmaya Edime Belediye Başkanı Recep
4.TİTİ{!:
GURKAN'ın yeüili küllnmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bel€diye Başkanı. R€cep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
.
ve Meclis Üyelerince herhangi biİ oneri gelmedigiıden Belediye Meclisinin
9|madlelnlan
05.11.2018 giın]ü toplanhslna son verilmesine, 5393 sayılı kanunun 20 inci maddesi
hükümlerine uyularak; sadece Belediyemiz 2019 Mali Yılın ve izleyen iki yılın Gelir-Gider
Büçesinin ve 2019 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifelerini gorİişmek tlzere lI.
Birleşimin 2l Kasım 2018 Çaİşamba günü saat l4:00'te Edime Beled-iye Üeclisi toplantı

.

salonrında yapılacağını meclis tlyelerine bildirmiştir.
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