5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Edime
Belediye MecIisinin 2018 dönemine ait 06.07.20l8 Cuma günü saat 14.00'te Belediye Meclis
Salonunda yapmış olduğu Temmuz ayı toplantısındaki birleşiminde miızakeİe edilerek kaİara
bağlanan hususlara dair karar özetidir.
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Mazeretlerinden dolayı bugiinkü toplantıya katılamayacağını bildiren üye|erden Hasan
uygun
görülerek, izinli sayılmalanna oybirliği ile karaı verilmişti..

YÜREK, Turgut TERZİ, Hakan DAĞDEVIREN, Şenol EKŞi'nin mazeretleri

2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜIıKAN, 22 Şubat
2007 tarih ve 26442 sayı].ı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli idale Biİlikleri Noım Kadro ilke ve standaİtlarına Dair
Yönetmeliğin "Kadro Değişikliği" başlıklı l1. maddesinde "Boş memur kadrolarında sıntı
unvan ve derece değişikliği ile boş Memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece
değişikliği meclis karan ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yeİ alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşlaıı ile Mahalli İdare Biılikleıi Kadro Cetvellerinden (II)
sayılı cetvel. dolu kadro değişikliklerinde ise (Ill) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak
değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur," denilmektedir, Buna göre ilgili yönetmelik
hükümleri uyarınca ekli listede yeı ala. Belediyemiz personelinin derece değişikliklerinin
Meclisimizde görüşülelek kaıara bağlanması iIe ilgi|i insan Kaynaklan ve Eğitim
Müdürlüğünün 02.07.20l8 tarih ve E.318623 sayılı yazısı, 06.02,20l8 tarih ve 20l8/2l sayılü
Belediye Meclis Karalı ile kurulmuş olan Muhtarllk lşleri Müdü.lüğüne ait Görev ve Çallşma

Yöneheliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

ile ilgili

İnsan

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02,07.20l8 tarih ve E.3l8645 sayılı yazısı, Belediyemiz
Meclisinin 05,03.2014 ta.ih ve 2014/108 sayılı kararı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme
Demeğinin hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan taşınmazın (Pafta No: 12, Ada No:
194, Parscl No: l7) Belediyemiz bünyesinde kurulan Muhtarlık işleri Müdürlüğüne tahsis
edilmesini ve 20l8 yıll Ağustos ayı itibaii ile söz konusu taşınmazın kira ödemelerinin Destek
Hizmetleri Müdürlüğü tarafindan yapllması konusunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi
ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02.0'1.2018 ta h ve E.3l8832 saylll yazısı,
5393 sayıIı Belediyeler Kanununun "Belediye Başkanının yetki ve görevleri" başlıklı 38.
maddesi (n) "Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullarımak, engellilere
yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak" bendine istinaden
müdürlüğümüz bünyesinde açlhp, halen faalivel
steren Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bütçe
ve personeli ile biılikte Veteriner İşIeri
lanması konusunun Belediyemiz
görüşü|mesi
r
ürlüğiıniın 03.07.20l8 tarih ve
Meclisinde
ile ilgili Külıür
sıı*ı
lan İmar Planı Değ
E.3l9320 sayılı yazısı, Muhtelif tarihle
ği talebi
9elcğ)+inizc

fı
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ile ilgili 7 adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 05.07.20l8 taih 9e E.320222 sayılı yazısı, İmar komisyonuna havale edilen
konular ile ilgili olarak imaı komisyonunca alınan 05.07.20l8 taıih ve 20l8/45, 46 sayılı imar
komisyon kararları ile lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.07.2018 tarih ve E.3202l3 sayılı
yazısl olduğu.u, bunun giindeme allnması hususunda oylama yapacağınl belirtmesinden sonra
işaretle yapılan oylama sonucunda; yukarıda belirtilen gündem dışı 6 (ALTI) maddenin
meclis gündemine alınmaslna oybirliği ile karu verilmiştir.
3- Bir önceki toPlantıya ait 04.06.20l8 tarihli tutanak meclis gtındeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaıetle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplantıya ait 04.06.2O18 tadhli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Belediye Meclisinin 05.07.20l'7 tarih ve 20171116 sayılı karannda beliıtilen mülkiyeti
Belediyemize ait Edime Merkez Barutluk Mahallesi Pafta:El7do7a3b Ada:742 Parsel:S0
sayılı l2,29 m'yüzölçitnlü arsa vaslfll taşünmaz ile Edime Merkez Sabuni Mahallesi Pafla;?3
Ada:529 Parsel|3g saylı 5.44 m'yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satlş kararının İmar ve Şehircilik Müdiıİlüğiinün
15.03,2018 taıih ve 283413 sayılı yazısına istinaden 3194 say ı İmar Kanununun 17.
maddesine göre satış yapülma$ yönünde tashih edilmesine, aynı şekilde Belediye Meclisinin
05.09.20l7 tarih ve 20l7ll63 sayllı kararlnda belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait Edime
Merkez Kiremitçilel Mahallesi Pafia:E l7 d0'1a4b Ada:273 Parsel:66 sayılı l4.75 m'
yüzölçümlü arca vasıflı taşınmazln, Edime Merkez Kiremitçiler Mahallesi Pafta:Et7d07a4b
Ada|273 Parsel:65 sayılı 33.83 m' yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazm, Edime Merkez
Abdunahman Mahallesi Pafta:61 Ada:588 Parsel:17 sayılı 6.08 m. yüzölçiimlü arsa vasıflı
taşınmaztn, Edime Merkez Çokalca Müallcsi Pafta:l3l Ada:45l Parsel:19 sayılı 71.32 m'
yüzölçümlü arsa vasıflı taşmmazın, Edime Merkez Demirkapı Mevkii Pafta:El7dl3c2a
Ada:1476 Parse|:3O say-ıl-ı 203.|2 m' ytizölçümlü sa vaslflı taşınmazn, Edime Merkez
Demirkapı Mevkii Pafta:El7dl3c2a Ada:l476 Palsel:3l sayılı 37.03 m' yüzölçümlü aİsa
vasıflı taşınmazın 2886 saylll Devlet ihale Kanununun 45. maddesine istinaden satış karaİının
İmar ve ŞehirciIik Müdürlüğünürı l5.03.2O18 tarih ve 2834l3 sayılı yazısı ve 04.06.2018 tarih
ve 3lll89 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satış
yapllmasl yönünde tashih edilmesine, Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 20l7lı79
sayılı kaIarında belirtilen mülkiyetleri Belediyemize ait Edime Meıkez Abdurrahman
Mahallesi PaftaiEl7dO7d2d Ada:582 Parsel:4O sayılı 21.33 m'yiızölçiimlü arsa vasıflı
taŞlnmazln Edime Merkez Abduırahman Mahallesi Pafta:El7d07d2d Ada:582 Parsel:4l
sayılı 5.82 m'yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.
maddesine istinaden satış karannın imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.03,2018 tarih ve
279960 sayılt yaztsına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun l7, maddesine göıe sahş
yapılması yönünde tashih edilmesine, Belediye Meclisinin 04.05.20l8 tarih ve 20l8/73 sayılı
kararında belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Edime Merkez Çokalca Mahallesi Ada:4,ll
Parsel:83 sayılı 20.09. m' yitölçümlü aİsa vaslfll taşlnmazın 2886 saylll Devlet lhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satış kararının lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
04.06.20l8 taıih ve 31l16l sayılı yazısına istinaden 3l94 sayılı İmar Kanununun l7.
maddesine göre satış yapılmas! yönünde tashih edilmesi ile ilgili Emlak ve istimlak
Müdürlüğünün 05,06.20ı8 tarih ve E.31l645 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
işaretle yapıIan oylaİna sonucunda; Belediye Meclisinin 05.07.20l7 tarih ve 20l7ll

l6

sayılı karannda belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Edime Melkez Baıutluk Mahallesi
PafıaiEI7d07a3b Ada:742 Paİsel:50 sayılı 12.29 m'yüzölçümlü arsa vaslflt taşınmaz ile
Edime Merkez Sabuni Mahallesi Pafta:73 Ada:529 Palse|:39 sayılı 5.44 m'yiizölçümlü arsa
vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet ihale
e istinaden satış karaının
3 sayılı yazrsrna istinaden 3194
İmar ve Şehircilik Müdiirlüğilniin l5.03.2
slne, aynı
inde tashih edi
salılı İmar Kanununun l7, maddesine gö sattşrpılİnası na

is

şekilde Belediye Meclisinin 05.09.20l'l taİih ve 20l7ll63 sayülı kararında belirtilen
müIkiyetleri Belediyemize ait Edime Merkez Kiremitçiler Mahallesi Pafta:El7dO7a4b
Ada:273 Parsel:66 sayılı 14.75 m' ytizölçümlü arsa vastflı taştnm.vın, Edime Merkez
Kiremitçiler Mahallesi Pafia:El7dO7a4b Ada.273 Parsel:65 sayılı 33.83 m'yüzölçümlü arsa
vasıflı taşlnmazm, Edime Merkez Abdurrüman Mahallesi Pafta:6l Ada:588 Paİsel:l7 sayllı
6.08 m'yüzölçlimlü fusa vaslfl! taşınmazın, Edime Merkez Çokalca Mahallesi Pafta:l3l
Ada:451 Parsel:l9 sayıh 71.32 m' yüzölçümlü alsa vasıflı taşrnmazın, Edime Merkez
Dcmirkapı Mevkii Pafta:El7dl3c2a Ada:l476 Parsel:3o sayılı 203.12 m'yüzölçümlü arsa
vasıflt taşınmazın, Edime Merkez Demirkapı Mevkii Pafta.Elldl3c2a Ada\476
ParseI:3l sayth 37.03 m' yüzölçümlü arsa vaslflı taşınmazın 2886 say t Devlet lhale
Kanununun 45. maddesine istinaden satlş karalının imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
15.03.20l8 tarih ve 2834l3 sayılı y.ızısı ve 04.06.20l8 tarih ve 31ll89 sayılt
yazısına istinaden 3194 sayılı İmaı Kaııununun 17. maddesine göre saiş yapılmasına şeklinde
tashih edilmesine, Belediye Meclisinin 03.10.2017 laih ve 2017/179 sayılı karannda
belinilen mülkiyetleri Belediyemize ait Edime Merkez Abdunahman Mahallesi
Pafta:El7dO7d2d Ada:582 Palsel:40 sayılı 21.33 m'yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazln
Edime Merkez Abdunahman MahaIlesi Pafta:El7dO7d2d Ada:582 Parsel:4l sayılı 5.82 m'
yüzölçümlü arsa vasıfll taşınmazın 2886 sayıll Devlet ihale Kanununun 45. maddesine

istinaden satış kararlnm imar ve Şehircilik Müdiıilüğünün 07.03.2018 tarih ve 279960 sayılı
yazısına istinaden 3l94 sayılı imar Kanununun 17. maddesine göre satış yapılmasına şekIinde
tashih edilmesine, Belediye Meclisinin 04.05.20l8 tarih ve 20I 8/73 sayıh karannda belirtiIen
mülkiyeti Belediyemize ait Edime Merkez Çokalca Mahallesi Ada:44l Parsel:83 sayılı 20.09.
mu yüzölçümlü aısa vasıflı taştnmazın 2886 sayıh Devlet lhale Kanununun 45. maddesine
istinaden satlş kalannın imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.06,20l8 tarih ve 31l 16l sayıIı
yazısına istinaden 3l94 sayılı Imar Kanununun 17. maddesine göre satış yapılmasüna şeklinde
lashih edilmesine oybirliği ile kaıaİ verilmiştiı.

5-

10/08/2005 tarih ve 2005/9207 sayıh lşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlan Yönetmeliğinin
4.maddesi h bendi ve 29-30-3l. maddeleri gereği içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen.

ilimiz Merkez Ştikrüpaşa Mahallesi Lefkoşe sokak No:l0/l0 olan yerle ilgili

Müdürlüğünün 04.05.2018 ta.ih ve E. 2018050417063266013 say ı görüş yazısl
ve ekler Zablta MüdiıIlüğünün 19.06.2018 tarih ve E.3l5l69 sayılı yazlsı ekinde meclis
gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın Içkili yerler bölgesine dahil edilmek istenen
yer ile ilgili konunun bir düa etrafındaki çocuk paıklan ve metrajlarla ilgili bir değeılendirme
yapmak üzere geıiye çekeceğini belirtmesinden sonra Içkili yerler bölgesi ile ilgili Zabıa
Müdürlüğünün l9.06.20t8 laih ve E.315169 sayılı y,izısı geriye çekilerek gündemin 4,
maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.
İI Dmniyet

6- Belediyemiz Meclisinin 05.07.2017 tarihi 2017/l l7 sayılı kararında bulunan İlimiz Merkez
Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi No:39 adresindeki taşınmazın Belediyemiz Kadın ve
Aile Hizmederi Müdürlüğünce sosyal hizmetlerde "Kadln Merkezi" olarak kullanılmak üzere
3 yıl süre ile kiralanması ibalesinin; İlimiz Merkez Çavuşbey Mahallesi Hfüiimet caddesi
No:39 adresinde bulunan taşınmazın Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleıi Müdürlüğünce
sosyal hizmetlerde kullanılmak üzele "Yaşam Merkezi" olaIak 3 yıl siire ile kiralartmast
şeklinde değiştirilmesi ile ilgili Kadtn ve AiIe Hizmetleri Müdürlüğünün l8.06,20l8 tarih ve
E.3l477,1 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 05.07.20l7 tarihi
20l7ll17 sayılı kararünda bulunan ilimiz Merkez Çawşbey Mahallesi Hükümet caddesi
No:39 adresindeki taşınmazın Belediyemiz Kadln ve Aile Hizmetleri Müdiırlüğünce sosyal
uze re 3 yıl süre ile kiralanması ibaresinin;
hizmetlerde "kadrn Merkezi" olarak kullanı
o:39 adresinde bulunan taşınmaz ln
ilimiz Merkez Çavuşbey Mahallesi H
sJ\aı hizmctlerde kullanı
Belediyemiz Kaün ve Aile Hizmetleri

1İ
,l

"Yaşam Merkezi" olarak 3 yıl süre ile kiralanması şeklinde tashih edilmesine oybirliği ile
kaıaı verilmiştir.

7- Edime Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağll kurulacak olan Yaşam
Merkezine ait Yönetmeliğin onaylanması konusunun, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi
ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleİi Müdürlüğünün l8.06.2018 tadh ve E.3l482l sayılı yazüsı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
Işaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğüne bağlı kurulacak oIan Yaşam Merkezine ait Yaşam Merkezi Yönetmeliğinin
Kadın ve Aile Hizmetleİi Müdiiİlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve lasdikine oybirliği
ile ka.rar verilmiştir.

8- 09-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak olan 657. Talihi Kırkpınar Güreşleri ve
Kültü. Etkinlikleri Haftasınca vatandaşlanmızın Sarayiçi yerleşkesi Kırkpınar alanına
ulaşımının sağlaması için; Sarayiçi mevkiinin her iki talafında (Saraçhane ve Yeniimaret)
geçici taksi durağı oluşturulmasl, bu durakIaıda çalışmak isteyen taksİcilerin kendileri için
düzeİılenen yerde sıra oluşfuımak sureti ile faa|iyette bulunmalaİı, Toplu taşlma hatlanndan
24. ve 28 nolu hatların Kürkplnal süresince akşam l9.00'dan itibaren normal güzergahlndan
gelerek Ziraat Bankası, Saraçhane ve Eski Toki şeklinde seferlerini tamamlamalart, Pazartesi
Pazan ve Kaleiçi bölgesinden 2A-2B nolu hatlan kullanacak olan vatandaşlarımızın ise 38
nolu araçlaı ile orduevi durağtna kadar ücretsiz olarak taşınmaları, 657. Taıihi Krkpmar
Güeşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftasınca uygulanacak bu düzenlemenin l5 Temmuz 2018
ıarihi 24:00'te sona erdiıilmesi hususlan ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdüİlüğüniın
25.06.20|8 tarih ve E.316425 sayılı yazısl meclis gündeminde yer almakla yaptlan
miizakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 09-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak
olan 657. Tarihi Kırkplnal Güreşleri ve Kültiir Etkinlikleri Haftaslnca vatandaşlarımlzın
Sarayiçi yerleşkesi Kırkpınaı alanına ulaşımının sağlaması için; Sarayiçi mevkiinin her iki
tarafinda (Saraçhane ve Yeniimaret) geçici taksi duİağl oluşturulmasına, bu dunklarda
çaIlşmak isteyen taksicilerin kendileri için düzenlenen yerde sıra oluşturmak sureti ile
faaliyette bulunmalarına, toplu ta§lma hatlanndan 2A ve 2B nolu hatlann Klrkpınal süresince
akşam l9.00'dan itibaıen noımal güzergahından gelerek Ziraat Bankası, Saraçhane ve Eski
Toki şeklinde seferlerini tamamlamalarına, Pazartesi Pazarı ve Kaleiçi bölgesinden 2A-2B
nolu hatlan kullanacak olan vatandaşlarımlzın ise 38 nolu araçlar ile orduevi durağına
kadar ücletsiz olarak taşlnmalarlna, 657. Taİihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri
Haftasınca uygulanacak bu düzenlemenin 15 Temmuz 20l8 taİihinde saat 24|00'te
sona eıdirilmesine oybilliği ile karar verilmiştir,

9- Diyanet işleri Başkanlığ Edime iı Müftülüğünce yaptırılan Namazgah ovasl Camii
inşaatında kullanılmak iizere 500 metreküp C 30 betonunun Belediyemiz tarafindan
karşılanarak yardım yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili Fen İşleri

Müdürlüğünün 27.06.20|8 tarih ve E,3l7383 sayıh yazısı meclis gtindeminde yer almakla
yapılan müzakerede;
işaretle yapllan oylama sonucunda; Diyanet işleri Başkanlığ Edime ll Müftülüğiince
yaptırılan Namazgah Ovası Camii inşaatında kullanılmak üzeıe 500 metreküp C 30
belonunun Belediyemiz tarafindan karştlanmasına oybirliği ile karar ve.ilmiştir.

l0- Belediyemiz Vergi Resim, Haıç ve Ücret Tarifeleri içerisinde ve Su ve Kanalizasyon

Müditlüğü Ücret Tarifesi başlığı altında yer alan Genel Hükümler Md, 23'ün kaldınlması
hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06.20\8 tarih ve E,3l6893 saylll yazısl
meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda
et
Tarifeleri içerisinde ve Su ve Kanalizasy
o
ile
Gene] Hükümler Md. 23'ün kaldı lması

iz Vergi

Resim, Haıç ve Ücıet

Tarifesi başlığı allünda yer alaıı
verilmiştir
.l

l1- Edime Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 20l8-2l sayılı kaıan ile "Muhıarlık işleri
Müdürü" unvanı alınmış olup, kurulan Muhtail* İşleri Müdürlüğüne ekteki tablodaki tüm
hesap kodlarının açülması, tablodaki "Aktarılan Tutal" kısmındaki tutarların ilgili hesap
kodlarına yedek ödenekten aktanlması, şuan için aktanlacak tutarı olmayan hesaplann da iz
hesap olarak açılması hususu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.06,2018 taİih ve
E.3l7088 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
İşaıetle yapılan oylama sonucunda; Edime Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve
2018-2l sayılı karan ile "Muhtarlık [şleri Müdürü" unvanl alınmlş olup, kurulan MuhtaIlük
IŞleri Müdürlüğiine ekte gösterilen tablodaki tüm hesap kodlannln açılmasına, tablodaki
"Aktaıllan Tutar" kısmındaki tutarların ilgili hesap kodlanna yedek ödenekten aktarılmasına,
şuan için aktaıılacak futart olmayan hesaplann da iz hesap olarak açılmastna oybirliği ile
kaıar verilmiştir.
12- lmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imaı komisyonunca alman
2'7.06.20|8 larih ve 20|8/28,29, 30,3l,32, 3 3, 34, 3 5, 36, 37, 38, 39, 40 sayılı ve 28.06.20l8
taıih ve 20l8/4l, 42, 43, 44 saylr imar komisyon kararlan ile İmar ve Şehircilik
MüdiıIlüğünün 29.06.2018 tadh ve E.3l8l70 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla
yapılaıı müzakerede;
İşaretle yapılan oylaına sonucunda; lmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olaıak imar komisyonunca alınan 27.06.20l8 taİih ve 2018/28,29,30,31,32,33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40 sayılı ve 28.06.2018 tarih ve 2018/41, 42, 43, 44 sayılı imar komisyon
kaıarlarının imaı Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybiıliği ile karar
veıilmiştir,
13- 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayth Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Belediye ve Bağll Kuıuluşları ile Mahalli idaIe Bi.likleİi Norm Kadro ilke ve standanlanna
Dair Yönetmeliğin "Kadıo Değişikliği" başlüklt 1l, maddesinde "Boş memur kadrolannda
slnlf, unvan ve defece değişikliği ile boş Memur kadlolarınln iptali ve dolu kadrolarda derece
değişikliği meclis karan ile yapılır. Boş kadıo değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan
Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile MahaIli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II)
saylı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurulank
değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." denilmektedir. Buna göıe ilgili yönetmelik
hiikilmleri uyannca ekli listede yef alan Belediyemiz personelinin derece değişikliklerinin
Meclisimizde görüşülerek karala bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 02,07.2018 taİh ve E.3l8623 sayııı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
alınarak yapülan müzakerede:
İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22 Şubat 2007 laih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yaylmlanarak yürürlüğe giİen Belediye ve Bağlı KuruIuşları ile Mahalli idare
Birlikleri Norm kad.o İlke ve standanlanna Dair yönetmelik hükümlerinin ll. maddesi
uyaımça; dolu kadro değişikliği ile ilgili (III) sayllı cetvelin Insan Kaynaklaıı ve Eğitim
Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.

1,1- 06.02.2018 taİih ve 20l8/2l sayılı Belediye Meclis Kaİarı ile kurulmuş olan Muhtarltk
işIeri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşüle.ek
karafa bağlanmasü ile ilgili insan Kalnaklan ve Eğitim Müdürlüğünün 02.07,2018 tarih ve
E.318645 saytlı yazlsr meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Edirne Belediyesi Başkanlığı Muhtarlık lşleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin lnsan Kaynaklaı ve Eğitim Müdürlüğünden
geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karaı verilmiştir.

15- Belediyemiz Meclisinin 05.03.20l4
Destekleme Demeğinin hizmetlerinde
Ada No: l94, Parsel No: 17) Beledi

sayılı kararı ile Çağdaş Yaşamı
iralanan taşınmazın (Pafta No: l2,
ttıılıan Muhtarlık lşle ri lvfıdurluğtine
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tahsis edilmesini ve 2018 yılı Ağu§tos ayı itibaIi ile söz konusu taşınmazın kira ödemelerinin
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafindan yapllmasl konusunun, Belediyemiz Meclİsinde
görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal lşler Müdü.lüğünün 02.o1.2ol8 tarih ve E.3l8832
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan miizakerede]
Işaretle yaptIan oylarna sonucunda; Belediyemiz Meclisinin 05.03.2014 tarih ve
20l4ll08 sayılı kaıarı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğinin hizmetlerinde kullanılmak

üzere kiralanan taşınmazın (Pafta No: 12, Ada No: l94, Parsel No: 17) Belediyemiz
bünyesinde kurulan Muhtarlık işleri Müdürlüğüne tahsis edilmesine,2018 yılı Ağustos ayı
itibari ile söz konusu taşmmazın kira ödemeleİinin Emlak ve İstimlak MüdüIlüğü tarafindan
1apılmasına oybirliği ile ka-rat verilmiştir,

l6- 5393 sayth Belediyeler Kanununun "Belediye Başkanıntn yetki ve görevleri" başlıklı 38.
maddesi (n) "Bütçede yoksul ve mütaçlar için aynlan ödeneği kullanmak, engellilere
yönelik hizmetlefi yürütmek ve engellileı merkezini oluşturmak" bendine istinaden
müdürlüğümüz bünyesinde açıhp, halen faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Melkezi'nin bütçe
ve personeli ile birlikte Veteriner lşleri Müdiillüğüne bağIanması konusunun Belediyemiz
Meçlisinde görüşülmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 03.07.2018 tarih ve
E.3l9320 sayıh yazısı meclis güıdemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Işaretle yapılan oylama sonucunda;5393 sayılı Belediye Kanununun "BeIediye
Başkanının yetki ve göıevleri" başlıklı 38. maddesi (n) "Bütçede yoksul ve muhtaçlar için
ayıılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini
oluşturmak" bendine istinaden KüItür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde açılıp, haten
faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Meıkezi'nin bütçe ve personeli ile birlikte Veteriner işleri
Müdürlüğüne bağlanmasına oybirliği ile karal verilmiŞtir.
17- Muhtelif tarihlerde Belediyernize yapı|an imar Planı Değişikliği talebi ile i|gili 7 adet
konunun imar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün
05.07,2018 tarih ve E.320222 sayılı yazısı meclis gündemine oybidiği ile alınarak yapıIan
müzakerede;
işaretle yapıIan oylama sonucunda; Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan imar
Planı Değişikliği talebi ile ilgili 7 adet konunun İmaı Komisyonuna havale edilmesine, l0
(ON) iş günü içinde konulann görüşülüp sonuçlandııılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile kart verilmiştiı.

18- İmaı komisyonuna havale edilen konulaı ile ilgili olaıak imar komisyonunca alınan
05.07.2018 tarih ve 20t8/45, 46 sayll imar komisyon kaıarlaıı ile lmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 05.07.2018 taıih ve E.320213 sayıIı yazısı meclis gündemine oybirliği ile
allnaük yapılan müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; lmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili
olarak imar komisyonunca alman 05.07.2018 tarih ve 2018/45,46 sayılı imar komisyon
kalaılanfun İmar Komisyonundan geldiği şekilde aynen kabulüne oybirliği ile karar
verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir madde
olmadığından ve Meclis Üyeleıince herhangi biı öneri gelmediğinden Belediye Meclisinin
06.07.2018 günlü toplantısına son verilmesini, bir sonraki meclis toplantısının taıihini ilan
etmeyeceğini, toplantı tarihinin daha sonra meclis üyeleıine bildirileceğini belincrek
toplantıyl kapatmıştır,
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