
5393 Sayllı Belediye Kanununun 20. maddesine, 5675 sayılı Kanunun J. maddesi ile
eklenen fika gereğince; Belediye Meclisinin 27.10.2017 cuma giinü saat 14.00'te Belediye
Meclis Salonunda 2017 yıh döneminde Ekim ayında yapmış olduğu l. olağaııüstil
toplantısında miizakere edilerek karai"a bağlanan hususlara daiı kaİaİ özetidir.

TOPLANTlDA BULUNANLAR

Mahmut KEsKiN, Çiğdem GEGEOĞLU, Tiirkeİ ALTIERLER, Aydın KoRUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GiYiK, A}taç Dilci, Ali YAzIcI, Erkan MAI(AS,
Savaş ÜNER, Selçuk ÇAKIR, Refik ŞAHiN, Mehmet ÖZçUHACI, serkan LiZNAK, Yiiksel
AKSOY, Ramazan TANAL, Turgut TERZI, Melek UZGÖR, Mehmet ÖzÜLKÜ, Hakaıı
DAĞDEViREN, ismail ARDA, Nahide DEMiR, Şenol EKŞi, sevda Nur KURBAN, Tamer
KAMDAĞ, ismail YlLDlZ, Aimet KARAGÜLLE, Ezgi YETKNER, Nevzat
GÜRXAYNAK, Hüseyin üLKER.

2- Edime (Merkez) muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda içme suyu şebekesinin lamamen
yenilenmesi, yeni yerleşim bölgesindeki kanalizasyon hatlannın yenilenmesi, sık sık su
baskınlannrn yaşandığı cadde ve sokaklara ilave yağmuı §u}.u hatlannm yapılması ve kazı
esnasında bozulacak üst yapının yenilenmesi işinde kullanılmak üzere; Mahalli ldareler Bütçe
ve Müasebe Yönetrneliğinin 37. maddesi uyannca; l7.670.570,00.-TL. gelir kaynağı olaıak
belirtilen ek ödeneğin verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdliılüğilnün 20.10.2017 tarih
ve E.23l544 sayılı yazısı meclis giindeminde yer almakla yapılan mijzakerede;

Mecli§ Uye§i SeIçuk ÇAKlR'ın Su ve Kanalizasyon Müdiiılüğiiniin 20,10.2017 tarih
ve E.23l544 sayılı yazısindaki 37. maddesi uyaıınca ibaıesinden sonİa gelmek tizere
"Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinej' ibaresiırn eklenmesi aynca; sehven ifade edilen

}

l- Edime (Merkez) muhtelif mahalle, cadde ve sokaklaıda içme suyu şebekesinin tamamen
yenilenmesi, yeni yerleşim bölgesindeki kanalizasyon hatlannın yenilenmesi, sık sık su
baskınlarmn yaşandığı cadde ve sokaklala ilave yağmuİ su}Ti hatlaİınn yapılması ve kazr
esnasında bozulacak üst yapınün yenilenmesi işinde kullanılmak tlzere ekli bütçe tablosunda
Hesap Kodu, Hesap Adı ve Ödenek TutaIlarü belirtilen Mali Hizmetler Müdülüğü, Ulaşm
Hizmetleri Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğilniin bütçelerinden Su ve Kanaliza§yon
Müdiirlüğü bütçesine toplam 6.900.000,00,-TL'lik aktarım yapılması ile ilgili Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğiintin 20.10.20|7 talih ve E.23l574 sayılı yazısr meclis gündeminde
yer almakla yapılan müzakeİede;

Meclis Üyesi Selçuk ÇAKIR'tn Su ve Kanalizasyon Müdiiılüğiinün 20.10.20l7 tadh
ve E.23l574 sayılı yazısındaki Ödenek Tutarlalı belirtilen ibaıesinden sonra gelmek iizere
"2017 Mali Ylh " ibaresinin eklenmesi ile ilgili sözlü önerisi aynen benimsenerek işaretle
yapılan oylama sonucunda; Edime (Merkez) muhtelif mahalle, cadde ve sokaklaıda içme
suyu şebekesinin tamamen yenilenmesi, yeni yerleşim bölgesindeki karıalizasyon hatlannın
yenilenmesi, stk sık su baskınlannın yaşandığı cadde ve sokaklara ilave yağmur suyu
hatlannın yapılması ve kazı esnasında bozulacak üst yapının yenilenmesi işinde kullanılmak
üzere ekli bütçe tablosunda Hesap Kodu, Hesap Adı ve Ödenek Tutallan belirtilen 2017 Mali
Yılı Mali Hizmetler Müdiirlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Kentsel Tasa.ım
Müdürlüğıinün bütçelerinden Su ve Kanalizasyon Müdülüğü bütçesine toplaİn 6.900.000,00.-
TL'lik aktarma yapılmasına oybirliği ile karar veıilmiştir.
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gider alanlan altındaki geiir kelimelerinin gider olaıak dtizeltilmesi ile ilgili sözlü önerisi
aynen benimsenerek işaretle yapılan oylaına sonucunda; Su ve Kanalizasyon Müdilılüğiiniin
20.10.20|7 tarih ve E.231544 §ayılı yazısındaki 37. maddesi uyaflnca ibzıresinden sotua
gelmek üe.e "Belediyemiz 20l7 Mali Yllı Bütçesine" ibaresinin eklenmesine aynca; sehven
ifade edilen gider alanlan alımdaki gelir kelimeleıinin gider olaıak düzeltile.ek Su ve
Kanalizasyon Müdiıriüğiinün 20.|o.20l7 tarih ve E.231544 say r yazlsının geldiği, ilave
edildiği ve dtjzeltildiği şekilde kabuliirıe oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Mütelif tadhlerde Belediyemize yapılan imar Planı .Değişikliği talebi ile ilgili 3 adet
konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmaı ve Şehircilik Müdtirlüglinlin
20.I0.20l'l taih ve E.23l564 sayılı yazısı meclis gilndeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

lşaretle yapılan oylama sonucunda; mütelif taİihlerde Belediyemize yapılan lmaı
Planı Değişikliği talebi ile ilgili 3 adet konunun lmar Komisyonuna havale edilmesine, l0
(oN) iş gtınü içinde konunun göriişülüp sonuçlandınlmasına ve meclise sunulmasına oybirliği
ile karaı veıilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadüğndan Belediye Meclisinin
27.|0,20],7 giinü Ekim ayında yapmrş olduğu 2017 Yılı dönemine ait I. olağanüstü
toplantlsına son verilmiştir.

Türkcİ Semllec
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