BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ
BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Meclis Üyeleri Altan ARDA ve Nazlı GÜNEŞ’ in izinli sayılmalarına karar verildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 26.05.2015 gün ve 214 sayılı yazısına konu olan
Velimeşe Mah. 94.188/118.559 Belediye hisse payı olan 558 ada 1 nolu parselin piknik
alanı olarak düzenlenmesi amacıyla kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanlığı adına tahsis edilmesi talebinin olduğu bilgisi meclis üyelerine sunularak,
önergenin gündeme alınmasına ve IV/7. gündem maddesi olarak görüşülmesine karar
verildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 01.06.2015 gün ve 216 sayılı yazısına konu olan
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan belediye hisselerinin ve müstakil
arsaların satışlarının yapılması için alınan 06.05.2015 gün ve 88 sayılı meclis kararında söz
konusu taşınmazların ada, parsel ve yüzölçümlerinin belirtilmemesi nedeni ile iptal
edilerek konunun bu doğrultuda görüşülmesi talebinin olduğu bilgisi meclis üyelerine
sunularak önergenin gündeme alınmasına ve IV/8. gündem maddesi olarak görüşülmesine
karar verildi.
Ergene Belediye Başkanlığı Meydan, Bulvar, Cadde, Yol, Sokak ve Mahalle İsimleri
Komisyonunun 5 Adet Üyeden oluşmasına ve komisyona Hasan DEMİRKOL, Selahattin
ARBAĞ, Ali AYDOĞDU, Muzaffer ATEŞ ve Musa DEMİRKOL’ un seçilmelerine ve
görev sürelerinin 1 yıl olmasına karar verildi.
Ergene Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’ nin 10. Maddesine istinaden belediye
meclisince belirlenecek olan 4 adet meclis üyesi olarak Sosyal Yardım Komisyonuna;
Temel YÜRÜK, Mülayim BEDİR, Ali AYDOĞDU ve Hasan ERGÜN’ ün seçilmelerine
karar verildi.
3 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunda çalıştırılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun
49. maddesine istinaden Eray ÇALIŞKAN ile 15.06.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası için
aylık net 2.857,34-TL + ek ödeme oran/tutar (brüt) % 130 / 979,45-TL. ücret ödeme
şartıyla tam zamanlı hizmet sözleşmesi imzalanmasına karar verildi.
22.02.2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları
ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.
maddesinin 1. fıkrasına istinaden 07.05.2014 gün ve 31 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen
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kadrolardan ekli II sayılı cetvelde gösterildiği şekli ile boş halde bulunan 7 dereceli Ölçü
Ayar Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 3 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas
edilmesine 5393 sayılı kanunun 18/l. maddesi gereğince karar verildi.
3 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunda çalıştırılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun
49. maddesine istinaden Zeynep SAYGIN ile 15.06.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası için
aylık net 2.857,34-TL + ek ödeme oran/tutar (brüt) % 130 / 979,45-TL. ücret ödeme
şartıyla tam zamanlı hizmet sözleşmesi imzalanmasına karar verildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 28.05.2015 gün ve 1261 sayılı yazısı ile söz konusu
plan tadilatı teklifinin Sağlık Mah. 1680 m2 yüzölçümlü 913 ada 17 parsel olarak yapıldığı
ancak parsel numarasında sehven yanlış yazıldığı bildirildiğinden parsel numarasının 12
parsel olarak düzeltilmesine müteakip; Sağlık Mah. 1680 m2 yüzölçümlü 913 ada 12 nolu
parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin “İmar Komisyonuna”
gönderilmesine ve bir sonraki meclis toplantısında Belediye Meclisine sunulmasına karar
verildi.
Velimeşe Mah. 94.188/118.559 Belediye hisse payı olan 558 ada 1 nolu parselin piknik
alanı olarak düzenlenmesi amacıyla kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanlığı adına tahsis edilmesi teklifinin “İmar Komisyonuna” gönderilmesine ve bir
sonraki meclis toplantısında Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan belediye hisselerinin ve müstakil
arsaların satışlarının yapılması için alınan 06.05.2015 gün ve 88 sayılı meclis kararında söz
konusu taşınmazların ada, parsel ve yüzölçümlerinin belirtilmemesi nedeni ile yeni bir
karar alma zarureti doğmuştur.
İmar Ada/Parsel No, Dağıtım ve Dağıtım/İmar Alanı bilgileri belirtilen hisseli arsa
vasfındaki taşınmazların ana parselden ayrılarak müstakil bir parsel yapma hakkı
bulunmadığından, söz konusu parseldeki belediye hissesinin diğer hissedarların ön alım
hakkı bulunmak şartıyla, 3194 sayılı kanunun 17.maddesi, 5393 sayılı kanunun 18/e
maddesi gereğince 34/g maddesi kapsamında ve ada/parsel bilgileri belirtilen müstakil
arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45.maddesi kapsamında satılmasına karar
verildi.
Ahimehmet Mahallesi F19a 19c pafta 9.000 m2 yüzölçümlü 927 parselin tarımsal amaçlı
entegre yapı alanı olarak hazırlanan imar planı tadilat teklifi konusundaki 22.05.2015 gün
ve 8 sayılı İmar Komisyon Raporunun aynen kabulüne karar verildi.
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