
5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 2l. maddeleri hükümlerine uyularak, Edime
Belediye Meclisinin 2017 dönemine ail 04.01.2017 Çarşamba günü saat l4.00'te Belediye
Meclis Salonıında yapmış olduğu Ocak ayı toplantısındaki birleşiminde müzakere edilerek
karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.

TOPLANTIDA BULUNANLAR

Mahmut KESKN, Çiğdem GEGEoĞLU, Türker ALTIERLER, Aydın KoRUYAN,
Semih ÇINAR, Hasan YÜREK, Hakan GİYiK, AFaç DİLCi, Ali YAZICi, Erkan MAKAS,
Selçuk ÇAKIR, Refik ŞAHN, Mehmet Özçurıacı, Serkan LiZNAK, Yüksel AKSOY,
Ram_azan TANAL, Turgut TERZİ, Melek yÜRÜK, Mehmet ÖZÜLKÜ, Hakan
DAGDEVIREN, Ismail ARDA, Nahide DEMİR, Şenol EKŞİ, Sevda Nur KURBAN, Tamer
KARADAĞ, Ahmet KARAGÜLLE, Nevzat GÜRKA\'}IAK, Hüseyin ÜırEn.

MAZERETLİ OLANLAR

Savaş Ü'tJER, ismail YILDIZ, EZgi YETKiNER.

l.- Mazeretlerinden dolayı bugi,inkü toplanttya kahlamayacağını bildiren üyelerden savaş
UNER, Ismail YILD|Z, Ezgi YETKİNER'in mazeretleri uygun görülerek, bugünkü
toplantıda izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Gündem maddelerine geçilmezden önce, Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, Belediye
Başkanhğımız bünyesinde bulunan Gençlik, spor, kültür, sanat kulübü adı aıtında
müsabakalara katılan Sporcu Derya EŞME; 16-20 Kasım 20l6 tarihleri arasında Kanada'da
yapılan Gençler Bayanlar Dünya 3'üncüsü, Sporcu Emir YUMURTACI;24-3| ocak 2016
tarihleri arasında Antalya'da yapılan 20l6 Gençler Türkiye 3'üncüsü, Sporcu Batuhan Celil
BOSTAN 26-3 1 Temmuz 20l6 tarihleri arasında Konya'da yapılan 201 6 Minikler Türkiye
3'üncüsü, Sporcu Ege MUTLU 20-23 Şubat 20l6 tarihleri arasında Antalya'da 2016 Minikler
Avrupa 3'üncüsü olmuştur. katıldığı müsabakalarda Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmiş
ve dereceye girmiş olan sporcu Derya EşME'ye l adet beşi biryerde cumhuriyet altını,
Sporcu Ege MUTLU'ya l Adet Tam Cumhuriyet altını, Sporcu Emir YUMURTAC] ve
Sporcu Batuhan Celil BoSTAN'a l Adet Yarım Cumhuriyet Altını verilmesi konusunun
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili kültür ve sosyal İşler Müdürlüğünün
?,9.|2.2016 tarih ve E.l3989l sayılı yazısı, Belediyemiz TaekwondoTakım ı 27 -28-29 Aralık 20ı6
tarihlerinde Yunanistan Trikala'da düzenlenen Kamp ve Müsabakalara davet edilmiş ve Belediyemiz
Encümeninin 15.|2.2016 tarıh ve 2016lI42l nolu kararı ile anılan etkinlige görevlendirilmiş olup,
anllan 

_görevlendirmenin 
Belediyeıniz Meclisi tarafından onaylanması hususu İle iİgili Kültür ve Sosy;l

Işler Müdürlüğünün 30. l2.20l 6 tarih ve E.|4o2g4 sayılı yazısı, Başkanlık Makamının
30.12.2016 tarih ve E.140285 sayılı yazısına istinaden imar Komisyonu tarafindan alınan
02.01.20l6 tarih ve 2016l|24 sayılı imar komisyon kararı ilİ İmar ve Şehircilik
Müdürlüğiinün 0].01.20l6 tarih ve E.l4l4l3 sayılı yazısı. iü Miüıi ıgltim Müdü;lügünün
22.12.20|6 tarih ve E.l4449262 sayılı yazısı ile ıalep edilen imar Planı Değişikligi başr-urusu
talebi ile ilgili l adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve şeİircilik
Müdürlüğünün 03.0|.20|7 tarih ve E.14|523 sayılı yazısı, Kahraman ALBAYRAK'ın
03.01,20l7 tarihli dilekçesi ile talep edilal.irı41!l4nı değişikliği başvurusu talebi ile ilgili l



adet konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğiinün
03.01.2017 tarih ve E.l4t79l sayılı yazısı, UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği)'nin
03.01.2017 tarihli yazısında; "UITP (Uluslararası Toptu Taşımacılar Birliği) l 885 yılında
kurulan,96 farklı ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler,
endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan ve
dünya genelinde l400'den fazla kurumun üyesi olduğu UITP, toplu taşımacılık sektörünün
dünyadaki en büyük kuruluşu olma özelliğini taşıyor. ulTp'ye üye olmanın pek çok avantaj ı
söz konusudur. Bunlar içerisinde geçmiş ve gelecekteki gelişmelerle ilgili bilgi, uzmanlık ve
iyi uygulama paylaşımı ile birlikte, gelecekteki yaklaşımları takip etmek de yer almaktadır.
AYrıca, en son yeniliklerden haberdar olma, konferans ve seminer gibi etkinlikler aracıhğı ile
mesleki ağınızı geliştirip potansiyel ortaklarla tanışma olanağı elde edeceksiniz. UITP üyesi
olabilmek ve sunduğu olanaklardan yararlanmak için öncelikle uITp üyelik başvuru
fbrmunun doldurulması gerekmektedir. Uluslaıarası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) olarak
Edime Belediyesini uITp üyeliğine davet etmekten büyük memnuniyet duyaıız." denilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun Yurtdışı İlişkiler Madde 74: "Belediye, belediye meclisinin
kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve
organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir." denilmiştiı. 5393 sayılı Belediye Kanununun
74. maddesi gereği Edime Belediyesinin Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine (UlTP) üye
olma ve üyelik sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Recep GüRkeN'a yetki
verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğiinün 04.01.20l,7 tarih ve E.14l998 sayılı yazısı, Edime Merkez Sarıcapaşa
Müallesi Mahmut Ağa Camii Sokak No:4/l adresinde bulunan taşınmazın Edime Belediyesi
kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü Dost Eller Dayanışma Merkezi için depo olarak
kullanılmak tızere 3 (ÜÇ) yıllığına kiralanması ile ilgili Kültür ve Sosyal işler Mtıdiırltıgtintın
04.01.2017 tarih ve E.142l26 sayılı yazısı, Muhtelif taıihlerde Belediyemize yapılan imar
Planı DeğiŞikliği talepleri ile ilgili 2 adet konunun İmar Komisyonuna havale' edilmesi ile
ilgili lmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.0|.20|7 tarih ve E.l42l5l sayılı yazısı olduğunu,
bunların gündeme alınması hususunda oylama yapacağını belirtmesinden sonra işıretle
yapılan oylama sonucunda; yukanda belirtilen gündem dışı s (sEkiz) maddenin meclis
gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Bir önceki toplanhya ait 05.12.2016 tarihli tutanak meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;

İŞaretle yapılan oylama sonucunda; bir önceki toplarıtıya al- 05.12.2016 tarihli tutanak
aynen oybirliği ile kabul edilmiştir,

4, 05.06.2013 tarih ve 2013/269 sayılı Belediye Meclis Kararırun 3. maddesinde; ''ETUS
sistemi içerisinde çalışmak isteyen (M) plaka sahiplerinin l . maddede belirlenen esaslar
çerçevesinde kendi aralarında anlaşma protokolünü 0l Temmuz 20l3 tarihine kadar ibraz
etmelerine, ilk defa katılım talebinde bulunacakların 20||1316 sayılı Meclis Kararıyla kabul
edilen ETus katılım sözleşmesini de imzalamaları; bu tarihe kadar anlaşma sağlayan (M)
pJakaların ETUS hatlannda çalışmasına, diğer (M) plaka sahiplerin in 200İ3 sayİİı İı Trafik
komisyon kararıyla düzenlenen. kendi hatlarında çalışmalarina'' şeklinde karar almmıştr,
05,04,20l6 taıih ve 20l6168 sayılı Belediye Meclis karan ile yeni katılımlu. oıuuıı...gino*
sürenin |5.06.20|6 tarihine kadar uzatılmasına şeklinieki alınan karu.,n ?k-değerlendirilerek 3l Mart 20l7 tarihine kadar uzatılması hususunun Belediye ııı"cılsındegörüşülmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdi,irlüğünün |6.12.2016 tarih ve E.l35458 sayılıyazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;
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Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın, bu maddenin görüşülmesine geçilmezden
önce Meclis üyesi Hakan civi«, aytaç DiLCi, Hakan DAĞbEViREN'in bİı maddenin
görüŞülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan GİYİK, A}taç DiLCi, Hakaıı DaĞdEviRrN uu maddenin görüşülmesinde,
bulunmayarak ve oy kullanmayarak işaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisinin
05.04.20l6 tarih ve 20l6168 sayılı kararı ile belirlenen sürenin yeni katılımlar olabileceğinden
31l03l20I7 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5- "BelediYe ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birtikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik" Resmi Gazetenin 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı nüshasında yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. söz konusu yönetmeliğin "kadro Değişikliği" başlıkll ıı. maddeiinde .'Boş
memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş Memur kadrolarının iptali ve dolu
kadroIarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde İöneımeliğin
ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare giİlilleri Kadro Cetvellerinden
(Il) saYllı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (IIl) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik
gerekÇeleriyle birlikte meclise sunulur." denilmektedir. Buna göre; ilgili yönetmelik hıılİıımleri
uYarınca ekli listede. yer alan kadroların derece değişikliklerinin meclislmizde görüşülerek karara
bağlanması ile ilgili İnsan Kaynak|an ve Eğitim Müaürlüğünün 26.12.2ol6 tarih;e E.l37563 sayıll
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; 22 Şubat 2007 taih ve 26442 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanaıak 

_ 

yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı kuruluşlan ile Mahalli idare
Birlikleri Norm kadro İlke ve standartlanna Dair yönetmelik'' hükümlerinin 1 l . maddesi
uy.ırınca; dolu kadro değişiktiği ile ilgili (III) sayılı cetvelin insan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünden geldiği şekilde aynen kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verilmiştiı.

6- 5393 saYılı BelediYe Kanununun 49, maddesi gereğince sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara
ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğ nniin 13107120lı6 taIih ve
6l8l sayılı "Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlarİ'' konulu Genelgesinin 4.
maddesinde "20l6 yılında çalıştırılmış olanlardan 20l7 yıtında da çalıştırılmala devam
olunacaklar hakkında 3ll1212016 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların
2017 Yı|ına ilişkin aylık net ücretleri Ocak 20l7'de belirlenecek ," İ"ndiı"rİ iıe 01lo|12017
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2017 yıtı ocak ayında sözleşme diizenlenecektir.''
denilmektedir. Belediyemizde 2016 yılında; münhal bulunan l0 adet Mühendis, l adet
llilar, 1 adet Kimyager, l l adet Tekniker, 1 adet Teknisyen, l adet Ekonomist, 1 adet Sanat
Tarihçisi, 2 adet Programcı, l adet Veteriner Hekim, 1 adet Veteriner Sağlık İeknisyeni, l
adet Avukat, 2 adet Kameraman ve l adet Eğitmen kadrolaıında 539İ sayılı neıeaiye
Kanunun 49. maddesinin 3. fikası uyannca Tam Zamanlı Sözleşmeli personel, İ adet Avukat
kadrosunda da aynı Kanunun_49. maddesinin 4. fıkrası ,yu,n.u Kısmi Zamanh sözleşmeli
personel çalıştırılmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49, maddesinin 3. ve 4. fiüları
uyartnca; 2017 yıIında çalıştırılacak olan Tam zamaılı ve klsmi zamanlı sözleşmeli
Personele Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21l1212016 tarih ve E.l37l25 sayılı yazısı ile İespit
olunan net ücret, Tam Zamaıılı Mühendis 2.750,00.-TL, Mimar 2.750,00.-İL, Ki.yug.,
2.5l5,00.-TL, Tekı-ıiker 2.185,00.-TL, Teknisyen 1.760,00.-TL, Ekonomist ı.ioo,oo.-rı-,
Sanat Talihçisi 2.185,00.-TL, Programcı 2.190,00.-TL, Veteriner rıeHm 2.iso,oo.-
Tl,Veteriner Sağlık Teknisyeni 1.855,00.-TL, Avukat 2.545,00.-TL, Kameraman 1.657,00.-
TL, Eğitmen 1.685,00.-TL u: §,:.i Zamarı|ı Avukat için 1.272,00.-TL'dir. 5393 sayılı
Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. ve 4. fıkıalar, ,yurn.u 20l6 yılında Belediyemizde
ÇalıŞtırılan ve 2017 Yılında da çalıştırılmaya devam olunacak tam zamanlı l0 adet Mİıhendis,l adet Mimar, l adet Kimyager, l1 adet Tekniker, l adet Tekıisyen, l adet Ekonomist, l adet
Sanat Tarihçisi, 2 adet Programcı, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Veteriner Sağlık
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Teknisyeni, l adet Avukat, 2 adet kameraman ve l adet Eğitmen ile kısmi zamanlı l adet
Avukat kadrolarında çalıştınlacak Sözteşmeli Personele ödenecek net ücret tutarlarının
belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğtinün 26.12.2016 tarih ve
E.138460 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucun da; 5393,uy,h n"ı"diy" Kanununun 49. maddesinin
3. ve 4. fıkraları uyarınca; Beiediyemizde 2016 yılında, münhal bulunan 1O adet Miihendis, l
adet Mimar, l adet Kimyager, l l adet Tekniker, l adet Teknisyen, 1 adet Ekonomist, l adet
sanat Tarihçisi, 2 adet programcı, l adet veteriner Hekim, l adet veteriner sağlık
Tekrıisyeni. l adet Avukat, 2 adet kameraman ve l adet Eğitmen kadrolarında Tam zamanlı
SözleŞmeli Personel, l adet Avukat kadrosunda da Kısmi Zamanlı sözleşmeli personelin 20l7
yılında da çahştırılmasına, Tam Zamanlı Miüendis için 2.750,00.-TL, Mimar için 2.750,00.-
TL, Kimyager için 2.515,00.-TL, Tekniker için 2.185,00.-TL, Teknisyen için 1.760,00.-TL,
Ekonomist için 1.760,00.-TL, Sanat Tarihçisi için 2.185,00.-TL, Programcı için 2.190,00.-TL,
Veteriner Hekim için 2.580,00.-TL, Veteriner Sağlık Teknisyeni için 1.855,00.-TL, Avukat
için 2.545,00.-TL, Kameraman için 1.657,00.-TL, Eğitmen için 1.685,00.-TL ve Kısmi
Zwnanlı Avukat için |.272,00.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Ulaşım Komisyonunca alınan 26.|2.2016 tarih ve 2016/09, 10 sayılı Ulaşım Komisyon
kararlan ile Ulaşım Hizmetleri Müdiiılüğiini,in 26.|2.20|6 tarih ve E.ıısıo-8 sayılı yazısı
meclis gündeminde yer almakla yapılan müakerede;

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın, bu maddenin görüşülmesine geçilmezden
önce Meclis Üyesi Hakan cİYİr, eytaç DİLCİ, Hakan DAĞbEViREN'in b*u maddenin
görüŞülmesinde bulunmayacağını ve oy kullanmayacağını belirtmesinden sonra Meclis Üyesi
Hakan GİYİ«, Aytaç DİLCİ, Hakan DAĞDEviRgN uu maddenin görüşülmesinde,
bulunmayarak ve oy kullanmayarak işaretle yapılan oylama sonucunda; 26.|2.20|6 taih ve
2016109, l0 sayıh Ulaşım Komisyon kaıarlarının Ulaşım Komisyonundan geldiği şekilde
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Muhtelil tarihlerde Belediyemize yapılan imar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet
konunun imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili imar ve- Şehircilik Müd-ürlüğünün
29.|2.2016 tarih ve E. l39566 sayılı yazısı meclis gündeminde yer almakla yİpılan
müzakerede;

işaıetle yapılan oylama sonucunda; muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan imarplanı Değişikliği talepleri ile ilgili 3 adet konunun İmar komisyonuna havale edilmesine, ı0(oN) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuglandırılmasina ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

9- imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
28.12.2016 tarihve20l6/1 13,||4, ll5, ll6, l17, li8, l|g,|20,|2|,122, 123 sayılıimar
komisyon kararlan ile İmar ve Şehircilik Müdi,irlüğünün 29.12.2016 tarih ve E.l397'20 savılı
yazısı meclis gündeminde yer almakla yapılan müzakerede ;

_ IŞaretle YaPılan oYlama sonucunda; İmar komisyonuna havale edilen konular ite ilgili
olarak imar komisyonunca alınan 28.12.2016 tarih ve 20|6/l|3,1l4. l l5, ||6,117,1l8, l l9,
l20, l 21 . |22, I23 sayılı imar komisyon kararlarının imar Komisyonundan geldİgi şekiüdeaynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca Belediyenin bir önceki yıl geliı vegiderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi uy.ıerı arıs,na*giz|i oYla üYe saYısı üçten az beşten çok olmamak iizere bir denetim komisyonu oırş,u-İ.u,
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gerektiğinden denetim komisyonu oluşturulması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi
ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.12.20|6 tarih ve E. l 33 1 86 sayılı yazısı meclis
gündeminde yer almakla yapı[an müzakerede;

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'ın Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderteri ile
bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 üye seçilmesi ile ilgili
sözlü önerisi aynen benimsenerek, işaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyenin bir önceki
yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5
üye seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Buna göre;5393 saylı 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 sayısl 29, boş oy sayısı yok, geçersiz
oy sayısı yok, geçerli oy sayısı 29 olduğu buna göre; Refik ŞAHIN 29 oy, Semih ÇINAR 29
oy, Erkan MAKAS 28 oy, Tamer KARADAĞ 26 oy, Turgut TERZİ 26 oy, Hakan GİYİK l
oy aldığı tespit edilmesinden sonra Refik ŞAHİN, Semih ÇINAR, Erkan MAKAS, Tamer
KARADAĞ, Turgut TERZİ Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin
hesap kayıt ve işlemlerinin denetim komisyonuna seçilmişlerdir.

ll- Belediye Başkanlığımız bünyesinde bulunan Gençlik, spor, kültür, sanat kulübü adı
altında müsabakalara katılan Sporcu Derya EŞME; 16-20 Kasım 2016 tarihleri arasında
Kanada'da yapılan Gençler Bayanlar Dünya 3'üncüsü, Sporcu Emir YUMURT ACI; 24-31
ocak 2016 tarihleri arasında Antalya'da yapılan 2016 Gençler Türkiye 3'üncüsü, Sporcu
Batuhan Celil BoSTAN 26-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Konya'da yapılan 2016
Minikler Türkiye 3'üncüsü, Sporcu Ege MUTLU 20-23 Şubat 2016 taıihleri arasında
AntalYa'da 20l6 Minikler Avrupa 3'üncüsü olmuştur. Katıldığı müsabakalarda Belediyemizi
en iyi şekilde temsil etmiş ve dereceye girmiş olan Sporcu Derya EŞME'ye 1 adet beşi
biryerde Cumhuriyet altını, Sporcu Ege MUTLU'ya l Adet Tam Cumhuriyet altını, Sporcu
Emir YUMURTACI ve Spoıcu Batüan Celil BoSTAN'a l Adet Yarım Cumhuriyet Altını
verilmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi ile ilgili kültür ve sosyal işIer
Müdürlüğünün 29.|2.2016 tarih ve E. l 3989l sayıh yazısı meclis gündemine oybİrliği ile
alınarak yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucun da; |6-20 Kasım 20l6 tarihleri arasında Kanada'da
yapılan Gençler Bayanlar Dünya 3'üncüsü olan Sporcu Derya EŞME'ye l adet beşibiryerde
Cumhuriyet altını verilmesine,20-23 Şubat 20l6 tarihleri arasında Antalya'da 20l6 Mi;ikler
Avrupa 3'üncüsü olan Sporcu Ege MUTLU'ya l Adet Tam Cumhuriyet altını verilmesine,
24-31 ocak 2016 tarihleri arasında Antalya'da yapılan 2016 Gençler Türkiye 3'üncüsü olan
Sporcu Emir YUMURTACI'ya 1 Adet Yanm Cumhuriyet Altın verilmesine, 26-31 Temmuz
2016 tarihleri arasında Konya'da yapılan 2016 Minikler Türkiye 3'üncüsü olan Sporcu
Batuhan Celil BOSTAN'a l Adet Yanm Cumhuriyet Altını verilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

l2- BelediYemiz TaekwondoTakımı 27-28-29 Aralık 20l6 tarihlerinde Yunanistan Trikala,da
düzenlenen Kamp ve Müsabakalara davet edilmiş ve Belediyemiz Encümeninin l5.12.20l6 tarih ve
2016ll421 nolu kararı ile anılan etkinliğe görevlendiriImiş oIup. anılan görevlendirmenin Belediyeıniz
Meclisi tarafından onaylanması hususu ile ilgili Kü|tiir ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.12.2016
tarih ve E.140294 sayılı yazısı mecIis gündemine oybirliği ile alınarak yapılİn müzakerede;

. IŞaretle yapllan oylama sonucunda; Yunanistan'ın Trikala şehrinde 2 7-28-29 Aralık 20|6
tarihlerinde düzenleı'ıen Taekwondo Müsabaka ve Eğitim Kampına Belediyemiz Taekwondo Takımınıı
görevlendirilmesi ile ilgili Belediyemiz Encümeninin |5.|2.20|6 tarih ie 2016ll42l nolu kararının
aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
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13- Başkanlık Makamının 30.|2.2016 tarih ve E.14o285 sayılı yazısına istinaden İmar
Komisyonu tarafından alınan 02.01.2017 tarih ve 20|71124 sayılı imar komisyon karan ile
imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve E.İ4ı413 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Başkanhk Makamının 30.|2.2016 tarih ve
E.140285 sayılı yazısına istinaden İmar Komisyonu taıafından alınan 02.01.2017 tarih ve
20171124 sayılı imar komisyon kararının İmar komisyonundan geldiği şekilde aynen
kabulüne oybirliği ile karaı verilmiştir,

14- İl Milti Eğitim Müdi.irlüğnnnn 22.|2.2016 tarih ve E.1444g262 sayılı yazısı ile talep
edilen imar planı Değişikliği başvurusu talebi ile ilgili 1 adet konunun İmaı komisyonura
havale edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüği,inün 03.0| .2017 tarih ve E.14|523
sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan miizakerede;

işaretle yapılan oylama sonucunda; iı Miııi Eğitim Müdtiılü ğnnnn 22.12.2016 tarih ve
E.|4449262 sayılı yazısı ile talep edilen İmar Planı Değişikliği başvurusu talebi ile ilgili 1

adet konunun İmar komisyonuna havale edilmesine, l0 (oN) İş günü içinde konunun
görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar veritmiştir.

15- Kahraman ALBAYRAK'ın 03.01,2017 tarihli dilekçesi ile talep edilen imar planı
değiŞikliği baŞvurusu talebi ile ilgili 1 adet konunun imar Komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili imar ve Şehircilik Müdiirlüğiıniin 03.01,2017 tarih ve E.|417g1 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;

Işaretle yapılan oylama sonucunda; Kahraman ALBAYRAK'ın 03.01.2017 tarihli
dilekÇesi ile talep edilen imar planı değişikliği başvurusu talebi ile ilgili l adet konunun İmar
komisyonuna havale edilmesine, l0 (oN) iş günü içinde konunun görüşülüp
sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına oybirliği ile karar veritmiştir.

ı6- UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği)'nin 03.01.2017 tarihli yazısında; ''UITP
(Uluslararası Toptu Taşımaolar Birliği) 1885 yılmda kuıulan, 96 farklı ülkeden toplu
taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araşttlma
merkezleri, akademisyenler ve danışmanlardan oluşan ve dünya genelinde İ400'den'fazla
kurumun üyesi olduğu uITp, toplu taşımacılık sektörünün amyaaaü en büyük kuruluşu olma
özelliğini taşıyor. ulTp'ye üye 

_olmanın pek çok avantajı söi konusudur, Bunlaı içerisinde
geçmiş ve gelecekteki gelişmelerle ilgili bilgi, uzmaniık ve iyi uygulama paylaşım ile
birlikte, gelecekteki yaklaşımlan takip etmek di yer almaktadr.. Ay.r.u] 

"n 
.on y*iıitı..a.,

haberdar olma, konferans ve seminer gibi etkinİikler aracıhğı ile mesıeı<l ugrnrrİ g"İişti.lp
potansiyel ortaklarla tanışma olanağı elde edeceksiniz. uITF uyesi olabilmık ve İundugu
olanaklardan yararlanmak için öncelikle uITp üyetik başvuru formunun doldurulması
gerekmektedir. Uluslararası Toplu Taşımacılar Biriigi (UIT-P) olarak Edime BeleJiyesini
UITP üyeliğine davet etmekten_büyük memnuniyet dularız.'' denilmiştir. 5393 sayılı n"Laiy.
Kanununun Yurtdışı İlişkiler Madde 74: "Belediye, beıediye meclisinin kaıarına bağlı olarak
görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ,e organiru"syonta.u,
kurucu üye veya üye olabilir." denilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununıin z+. maaaesi
gereği Edime Belediyesinin Uluslararası Toplu Taşımacılar aiiıigine (UITP) üye oıo,u u.üyelik sözleşmesini imzalamak. üzere Belediye Baştanı Recep cüRraN'a yetii verilmesi
hususunun Belediye Meclisinde görtışülmesi lle iıgiıl Ulaşim Hizmetı.rl ırıtıJ*ıüe*iı"
04.01,20|7 tarih ve E.l41998 sayılı yazısı meclis gindemine oybirliği iı. a,nuJ-yİİ,ı-
müzakerede;
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17- Edime Merkez Sarıcapaşa Mahallesi Mahmut Ağa Camii Sokak No:4/1 adresinde
bulunan taşınmazın Edime Belediyesi kültiir ve sosyal işler Müdürlüğü Dost Eller
Dayanışma Merkezi için depo olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllıgına kiralanması ile ilgili
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün o4.0|.20l7 tarih ve E.|42126 sayılı yazısı meclis
gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;

_ işaretle yapılan oylama sonucunda; Edime Merkez Sarıcapaşa Mahallesi Mahmut Ağa
camii sokak No:4/1 adresinde bulunan taşınmazın Edirne Belediyesi kültür ve sosyal işlır
Müdürlüğü Dost Eller Dayanışma Merkezi için depo olarak kullanılmak tizere 3 (ÜÇ)
yıllığına kiralanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Işaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi
gereği Edirne Belediyesinin Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğine (UITP) üye olunmasına
ve üyelik sözleşmesini imzalamak iizere Belediye Başkanı Recep GÜRKAN'a yetki
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

l8- Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan İmar Planı Değişikliği talepleri ile ilgili 2 adet

lonunyn İmar Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili imİr've Şehircilik Müdİrlüğünün
04.0|.20|7 tarih ve E.142l51 sayılı yazısı meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan
müzakerede;

ışaretle yapılan oylama sonucunda, Muhtelif tarihlerde Belediyemize yapılan imar
planı Değişikliği talepleri ile ilgili 2 adet konunun İmar komisyonuna havale edilmesine, l0
(oN) iş günü içinde konuların görüşülüp sonuçlandırılmasına ve meclise sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, gündemde görüşülecek başka bir n-ıadde
olmadığından ve Meclis Üyelerince herhangi biı oneri gelmıdiginden Belediye Meclisinin
04.01.20|7 günlü toplantısına son verilmesini, bir sonraki meclİs toplanhs,n,n tu.ihini iüun
etmeyeceğini, toplantı tarihinin daha sonra meclis üyelerine bildirileceğini belirterek
toplantıyı kapatmıştır.

\-,

Türker ALTI ERs Ç
Me Ka Meciis katibi

akan GİYİ
e Başkanı s

7


