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5393 sayılı Belediye- Kanunu'nun 20 ve 2l inci maddesi hükümlerine uyulaıak EdimeBelediye Meclisi,nin 04.0l)023 çu.şun,tr-günii-*", ic,öo *-§r,*;;;ilffi;,iesi ŞiikrüpaşaCaddesi No: 24ıı 66"';no" urı*- 'eaı.* "r[İİv*ı atutıırı. «tıittiJıi.rl.J'tai-. BelediyeMeclisi Toplantı salonunda yapacağı ocak uy, topıu,,ir.ru uit giindem aşağıya çıkanlmıştır.
Gündem

-

l- Bir önceki toplantıya ait 07 .l22O22 tarihli tutanak.
2- Edirne BelediYe Meclisi'nin oı,ız.zoii r*in"trlİozzızss sayılı kararınrn tashih edilmesi ile ilgiliEmlak ve İstimlak Müdürlüğiinün 19.12.2022tu.ll, * İ0-0OSS+ sayılı yazısı.3- Edime BelediYesi Tooü^Taşıma A;;ç-;;ö;l,;;J ycınetmeligi Geçici Madde:4,te belirtilen

İ!)İrS|3 l#;t1rr3i 1lii,"ı","ı. 
JJi]ıij#'iıı" iıgiıi uıişım ül...i[J,ı,a,dürıüğiirıiın

4, S,S, l9 No'lu Serhad Birlik grus vln Mid. ve otobüsçüler Mot. Taş, Kooperatifi Başkanlığı'nın"Yeni dönemde uYgulanacak, olan M pİr;ıı,k;ju." ,r," be1gesi ücret|erinin M plaka esnafınınlehine o|acak şekilde veniden 
, 

at,,.nı.n..ri:: 
'';i;il;;,1, 

ı Plan ve Bütçe Komisyonuna havaleedilmesi ile ilgiIi Ulaşım Hizmeıleıi Mtidtirlugtintli'i5.1').zozztarih ve l00i455 ,uy,ii y-,r,.5- S.S. ı9 No'Iu Serhad Birlik ETUS fi.-Mİ.;o;;fi; M;; ;;:İ'";;İ;İİİ'raşkanlığı'nın"BelediYe tarafindan 65 vaŞ üzeri VatandaşlaL.-.ng.İİ.ru,*daşlann biniş sayılanna göre verilengelir desteğinin ocak, dubat,.M*.iözi"|,ıu.,"Ju"İu"a.ru-",rn rı- l"i.püi"j"'ölan ve Btitçe
r;J}}.":Şİ,hava[e 

edilmesi ile ilgili ui'"ş,,n'iİı,-",ı".i vtıatı.iug;#"iİ'.iz.zozz tarih ve
6- S,S, l9 No'lu Serhad Birlik ETUS Min. Mid. ve otobüsçület Moi. Taş. Kooperatifi Başkanlığı'nın"Yolcu ücretlerine zam vaoılmas'" tuı"pı".inln Pİ-"* ıİ1199 5".i.yonrru ı,o:*ü edimesi ile ilgiliUlaşım Hizmetleri Mı.ıdiıiigiıntıı zı.i.zozz,u.lı, u" ıooııss sayllı yazısı.7- Edime Şoftirler Ve oto;obilcile. e-r"i oa"rrr. 

":İatsici 
esnafların akaryakıt ve amortismangiderlerindeki artıŞlar nedeniyJe taksimetre u".İ'İ-inİ"* zam yapılması,, taleplerinin plan ve

İJJ%Ş"ffi;a havale eiiımesi lı" iıgııİirş,rl*İİr-",ı..i viat ıtigt tir'!ı iız'.zozz ,*iı u"
8- Edirne Servis Araçları İşletmecileri Esnaf odasının '.2023 yılında uygulanmak üzere servisaraÇlan ücret tarifesine zam yapılması" 

"ı"pı".-, İıÜ ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ileilgili Uiaşım Hizmetleri Müdüriüğünün zs,;.i6ii'r*ilr. loozo+o sayılı yazısı.9- Toplu taşıma zaman tarifelrinin ,"-;;;;ö;;diyesi Toplu Taşıma Araçları ÇalışmaYönetmeliği ile ETUS Katılım Sözleşm..iri, l."İa.İ-İtizenlenmesi, top|u taşıma güzergahlannınyeniden değerlendirilmesi içi, 
^ 

k"r;;; Ül;şi; ii;;;;"rrra havaie 
"iı..Ji iı.-ligiıi UlaşımI^ir.t:l Müdürlüğünün Zl IZ.ZOZZ rİtİ;; l'Ü;;İi§İ,lı yazısı.l0- Edirne Servis Araçları İşletmecileri Er".l<jj*,:r"' .'Servis Aracı Yönetmeliğinin 5.Maddesinin, e bendinde a"oişiı.liı, yap,ı.us,;İ",*";; Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi ileilgili Ulaşım Hizmetleri ı.ltıitı.ıtıgtıntın zı.ız.ziii't^riiu. ıooc+ot sayrlı yazısı.ll- UIaşım Komisyonunun almiş oldugu if ii,zü)"r*ı,n ve-|!|/!ot iayılı Ulaşım Komisyonukararı ile Ulaşım Hizmetleri Müdiirıüğü;iin zı.lz1o1itiitı ve l004525 savılı vazısı12- Edirne BelediYe Meclisinin ocıioızoos t*İ7|"'Üosıııq-ıs,9 sayıliMeclis Karan ile kabuledilen Edime BelediYesi (S)_.Servis. a."1 vo".r."ıl!İ"c"çlci Madde 4,te belirtilen 31.12.2022ibaıesinin 27 Aralık 2,022 ,:;nı: yayınıun- suyr,Jİoİİİ"r,nı Gazete, ye istinaden 31.12.2024 olarakdeğiştirilmesi ile ilgi|i Ulaiım H]:T"ll*i ırırjrrırtr"r, )"d J2.2022tarih ve l0063l3 sayılı yazısı.13- Edirne Merkez Kocasinan Mahallesi. 

"a" 
ıoö-0. p"rJ l,de bulunan mevcut Terminal Alanınıniçerisinde bulunan yerlerin igetiımesi. ıeJr"ı"J"i,'iri"a.ki otopark a".r,"'iö'jj yılı içindebirlikte veya biriikte ve/veva ayrı.ayrı 2886 sayılı Dev|eİ ihaüe.rc-İn*ug#.İÖ-Öv,l veya l0(on) Yıla kadar süre iıe işıetırrıeı.l;*i'İ';:rİı."ri u"yu-a":;;;y;;i;; işıetiımesi,Be'ediyemizce işletilmesivle 

]?"..\i.yi ,".iı..rıvl iüı']'l.rı ;;H''#:i:?;i ve siireyibelirlemek ve ihale islemlerini yürüımek üzere Beiediye--Lncümeninin görevlendirilmesi ile ilgiliUlaşım Hizmetlerı ıı.luburıtıgtintın is.i;.;oü';{riio'o?iu, sayrh yazlsı.



14- Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonunun almış olduğu 28.12.2022taihve2022/03,04,05 ve 06saYılı Cadde ve Sokak İsimleri Komisyon kararİ ile iıİar ve şehircilik Müdürlüğiin i.1n 28.12.2022
tarih ve l0066l4 sayılı yazısı.
15- BelediYemiz tarafindan kiraya verilen, 31 Arahk 2022 taihi dahil ve daha önce kira sözleşme
süresi sona eren Yerlerin; l0 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi, kiralamanrn 2886 sayılİ Devlet İhale
§anunu'lgn hükümleri gereğince Kapalı Teklif Usulü velveya Açık Teklif Usuıt İĞ yapımas, ve
kiralama ile ilgili usul, esas, iş ve işlemler için Belediye Enctımeni'nin gorevlendiriİmesi ile ilgiliEmlak ve İ*iTla_k Müdtirlüğünün 2g.12.2022 İarih ve lO0OZZ5 sayıh yazısİ
16- "Atatiirk Mahallesi" adına bir mahalle kurulması ve "Cumhuİiyeİ Mahaııesi,, adında bir mahalle
}P|T^"^" _ile 

ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğüniin 2g.12.2022ta;ih Ve 1006576 sayllı yazısı.
17' "l00, Yıl Mahallesi" adında bir mahalle kurulması ile ilgili irnar ve şehircilif vtıatırıtıgtıriın
29.12.2022 tarih ve 100659l sayıh yazısı.
18- "KurtuluŞ Maha|lesi" adında bir mahalle kurulması ile ilgili imar ve şehircilik Müdürlüğiınün
29.12.2022 tarih ve l006483 sayıh yazısı.
19- Edime 1, Asliye Hukuk Mahkemesinin 202ll28 E. Ye 20221704 K. Nolu dosyası ile istanbul
Bölge AdliYe Mahkemesi 39. Hukuk Dairesi 202212559 Esas Nolu dosyadaki uyuşmazlıklar ile i|gili
P- iŞ 

l:.':',._ll_"_" 
yurülT:ye: karar vermeye, her tiirlü yetkiyi kullarırnaya E<time neıediye Başı<iru

ReceP GURKAN'ın yetkili kılınması ile ilgili İmar ve §etıircillt Mtıdtırlİıgiıntın zs.ız.znzz tarlı ve
1007170 sayılı yazısı.
20- Edime 2. Asliye Hukuk Mahkem esinin 2020/332 E. Ye 2022/142 K. Nolu dosyası ile İstanbul
Bölge AdliYe Mahkemesi 39. Hukuk Dairesi 202211240 Esas Nolu dosyadaki ,yuş.Lı,kı6r iı. iıgiıi
*i iU 

:_S]$-l.":i V*üT:l", karar vermeye, her türlü yetkiyi kullanrnaya Edime Belediye Başk-anı
Kecep GURKAN'ın yetkili kılınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.12.2022 taih ve
100'7 177 sayılı yazısı.
21- Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı işleri Müdürlüğünün 19.12.2022 tarih ve
1000063 sayılı yazısı.

|Zllnu KomisYonuna havale edilen konularla ilgili olarak İmar Komisyonu nun 30.12.2022 tarih ve
20Z2l89,90,91, 92 sayıh imar komisyonu raporları ile imar ve Şehircilil Müdiirlüğiinün 30;2.2022
taıih ve l007321 sayılı yazısı.


