BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ
BELEDİYENİN ADI:ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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Meclis üyeleri Nuh NUHOĞLU ve Mustafa HIDIR’ ın izinli sayılmalarına karar verildi.
Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 04.08.2015 gün ve 1770 sayılı yazısına konu olan Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesince “Araç ve Yaya Yollarının Parke ve Oluk Taşı Yaptırılması” işi
için yapılacak nakdi yardımın “Ulaş ve Velimeşe Mahallesi Asfalt Yapım İşi” ne
aktarılması talebinin olduğu bilgisi meclis üyelerine sunularak, önergenin gündeme
alınmasına ve IV/13. gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.
Marmaracık Mahallesi 4.200 m2 yüzölçümlü 1822 nolu parselin özel eğitim alanı olacak
şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilat teklifinin “İmar
Komisyonuna” gönderilmesine ve bir sonraki meclis toplantısında Belediye Meclisine
sunulmasına karar verildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Marmaracık Mahallesi F19d 05c 3b pafta 166 ada 18
parsel 3.400,00 m2 yüzölçümlü arsanın Emniyet Genel Müdürlüğü’ ne Ergene İlçe
Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e
ve 75/d maddelerine istinaden bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmesine karar verildi.
İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü
maddesine istinaden 5 Adet Üyeden oluşmasına ve komisyona Selahattin ARBAĞ, Salih
TIKNAS, Ali AYDOĞDU, Hasan ERGÜN ve Erol OBUZ’ un seçilmelerine ve görev
sürelerinin 1 yıl olmasına karar verildi.
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun çerçevesinde ilçe ve belediye sınırlarımız genişlemiştir.
Genişleyen ilçe ve belediye sınırlarımız içerisindeki yeni bölgelerde;
1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Trakya
Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ nin dağıtım bölgesine belediyemizin de dahil
edilmesine,
2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi
gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer
belediyelerle müşterek hareket edilmesine,
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3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım
şirketinin;
a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Ergene Belediyesi sınırları
içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç
duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin
verileceğinin,
b) Ergene Şehrinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt
yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin
verileceğinin,
c) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin
yapılacağının,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine karar verildi.
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Vakıflar Mahallesi F19a 24d 4a pafta 112 ada 1 parsel
10.835,00 m2 yüzölçümlü arsanın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ ne işçilerinin hareket
noktasını oluşturacak şeflik ve depo kurmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e
ve 75/d maddelerine istinaden bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmesine karar verildi
Marmaracık Mahallesi 19.350 m2 yüzölçümlü 722 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı tadilat teklifinin “İmar Komisyonuna” gönderilmesine ve bir sonraki
meclis toplantısında Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
Velimeşe Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı (PİN=UİP-8026) içinde sanayi alanı
olarak planlanmış ancak emsal verilip de TAKS kullanımına ilişkin plan kararı verilmemiş
alanlarda uygulanmak üzere “Sanayi alanlarında bahçe mesafeleri ile yapı yaklaşma
mesafelerine uyulmak şartı ile TAKS kullanımı serbesttir.” plan notunun eklenmesi
suretiyle hazırlanan uygulama imar planı tadilat teklifinin (PİN=UİP-8026) “İmar
Komisyonuna” gönderilmesine ve bir sonraki meclis toplantısında Belediye Meclisine
sunulmasına karar verildi.
Velimeşe Mahallesi 18.060,00 m2 yüzölçümlü 557 ada 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı tadilat teklifinin “İmar Komisyonuna” gönderilmesine ve bir sonraki
meclis toplantısında Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
Velimeşe Mahallesi 8.362,50 m2 yüzölçümlü 365 ada 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı tadilat teklifinin “İmar Komisyonuna” gönderilmesine ve bir sonraki
meclis toplantısında Belediye Meclisine sunulmasına karar verildi.
Yeşiltepe ve Sağlık Mahallelerinde Belediye Hizmet Binası yapımına uygun başka alan
bulunmadığı ve söz konusu alanın Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmasının kamu
yararı içerdiği hususları da dikkate alınarak söz konusu plan tadilatının 04.02.2015 gün ve
46 sayılı meclis kararı ile onaylandığı şekli ile uygulanmasına karar verildi.
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Pazar Alanına dönüştürülen Sağlık Mah. 795, 796, 797 nolu adalara ait plan değişikliği ile
planlanan Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri Projesi mevcut pazar yerinin açık ve küçük
olması nedeniyle çevre cadde ve sokaklara yayılması, trafik akışını durdurması, hava
koşullarından olumsuz yönde etkilenmesi, dağınıklığın giderilmesi amacıyla yapıldığı
dikkate alınarak söz konusu plan tadilatının 04.02.2015 gün ve 47 sayılı meclis kararı ile
onaylandığı şekli ile uygulanmasına karar verildi.
Velimeşe Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi ihalesinin 5393 sayılı kanunun 67. maddesine
istinaden yıllara yaygın (15 ay süre ile) yapılmasına karar verildi.
5216 sayılı kanunun 27. maddesinin 5. fıkrası gereği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince;
Belediyemiz adına 2015 yılı içerisinde kullanılmak üzere “Araç ve Yaya Yollarının Parke
ve Oluk Taşı Yaptırılması” işi için 2.120.000,00-TL tutarında ödenek ayrılmıştır. Nakdi
yardıma konu olan söz konusu ödeneğin henüz bedeli ödenmeyen 2015/55556 ihale kayıt
nolu “Ulaş ve Velimeşe Mahallesi Asfalt Yapım İşi” ne aktarılmasının talep edilmesine
karar verildi.
Sağlık Mahallesi 1.680 m2 yüzölçümlü 913 ada 12 nolu parsele ait hazırlanan imar planı
tadilat teklifi konusundaki 23.06.2015 gün ve 9 sayılı İmar Komisyon Raporunun aynen
kabulüne karar verildi.
Velimeşe Mahallesi 94.188/118.559 Belediye hisse payı olan 558 ada 1 nolu parsel
hakkındaki 24.07.2015 gün ve 10 sayılı İmar Komisyon Raporu aynen kabul edilerek, söz
konusu parseldeki hisse payının Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ na piknik alanı
düzenlemesi amacıyla kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d
maddelerine istinaden bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmesine karar verildi.
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