MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 06.08.2018

Saat:14.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
06.08.2018 pazartesi günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu toplantısında müzakere
edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.

TOPLANTIDA BULUNANLAR
Meclis ve Belediye Başkanı Oğuz TEKİN,Melahat ERHAN, Necmettin FİDAN, Numan ŞEN, Remzi
KARLATLI, Mesut ÖZTÜRK, Ahmet Tufan BAŞ, Haluk SAVAŞTÜRK, İbrahim DOMURCUK
İzinli Olanlar: Ahmet UZUN

1. Gündemin 2. maddesi gereğince Belediyemiz memur kadrolarında değişiklik yapılması
konusunun görüşülmesine geçildi. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin “Kadro Değişikliği”
başlıklı 11. maddesinde “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş Memur
kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro
değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare
Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli
eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, ilgili
Yönetmelik hükümlerine göre; MÜHENDİS: Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında dolu olarak
bulunan 6. derece mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 3. derece mühendis kadrosu ile
değiştirilmesine. TEKNİKER: Belediyemizde Genel İdari Hizmetler Sınıfında dolu olarak bulunan 2
adet 7. derece tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 6. derece tekniker kadrosu ile değiştirilmesine
oybirliği ile,
2. Kilitli Beton Parke Taşı alımı İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den
750.000,00 TL- (Yediyüzellibin TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara,
faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce
teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca
dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın
tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden
krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi
gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda
ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce
Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve
kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü
İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası
A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin
vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik
çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesine
oybirliği ile,
3. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince; İlçemiz sebze pazarındaki dükkanların tahsisi ile ilgili
konunun görüşülmesine geçildi. İlçemizde yapımı devam eden sebze pazarındaki dükkanların
işletilmesi ve tahsisinde yapılacak olan her türlü işlemler ile ilgili Belediye Encümenine yetki
verilmesine oybirliği ile,

4. Gündemin 5 inci maddesi gereğince; 23.07.2018 tarihli imar plan değişikliği ile ilgili
dilekçenin görüşülmesine geçildi. İlgi dilekçede Edirne İli, Havsa İlçesi, Varoş Mahallesi doğandere
mevkiinde bulunan tapunun ada: 145, parsel: 10’da kayıtlı taşınmazın imar plan değişikliği talep
edilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; Varoş Mahallesi doğandere mevkiinde bulunan tapunun
ada:145, parsel:10’da bulunan taşınmazın imar plan değişikliğinin imar komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
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