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MECLİS TUTANAĞI 

TOPLANTI DÖNEMİ:2019 

TOPLANTI TARİHİ  :02.05.2019 

OTURUM   :1 

BİRLEŞİM   :6 

 

GÜNDEM 

1- Belediyemizin 2018 yılı Kesin Hesabının meclisçe görüşülmesi.  

2- Keşan Belediyesi Personel Ltd.Şti.’ne müdürlük yetkisinin geçmiş dönem Belediye Başkanı 

Mehmet ÖZCAN’dan kaldırılarak, Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na verilmesi 

hususunun Meclisçe görüşülmesi. 

3-Keşan Belediyesi ile Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında 

yapılacak olan Ortak İş Birliği Protokolü için Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

4- İlçemizde Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve bu konuda ilgili kurumlarla  protokol 

yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

5-Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kapatılarak, görevlerinin Fen İşleri 

Müdürlüğüne devir edilmesi ve yerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kurulması 

hususunun görüşülmesi. 

6- Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılarak görevlerinin Temizlik 

İşleri Müdürlüğüne devredilmesi hususunun görüşülmesi.  

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelecek konuların meclisçe görüşülmesi.   

 

          Keşan Belediye Meclisi 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa 

HELVACIOĞLU  Başkanlığında,  üyelerden Nehir GERGİN, Sema Sevinç KILIÇ, Mithat 

BULUT,  Nuran USLU,  Şafak USLU, Barbaros TOKGÖZ, Yakup BALCI, Mehmet Selim 

ARAS, Müslim ÇEKİÇ, Tarık UYSAL, Yüksel ALİOĞLU, Zafer TOPÇU,  Volkan ERKAN, 

Özlem UYBAŞ YAVUZ, Coşkun LOFÇALI, Ferudun TÜMER, Erhan ENGİN, İbrahim 

DİNÇ, Olcay SORAN, Abdi KIYAKOĞLU, Hakan GÜREL, Banu SAYGI, Aladdin 

ÖZTÜRK, İsmail ÖZCAN ve Süleyman Gürsel PAÇAMAN’ın iştirakleriyle 02.05.2019 

Perşembe  günü saat 15:00’te gerçekleştirilmiştir.  

 

MECLİS BAŞKANI: Değerli meclis üyelerimiz, değerli ilçe başkanlarımız, sayın 

misafirlerimiz, sayın basınımız, daire müdürlerimiz hepiniz hoş geldiniz.  Meclis Üyelerimizin  

tamamı burada,  Mayıs ayı olağan meclis toplantısını açıyorum, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Gündemi başlatmadan önce önergelerimiz var ancak ben onu öncesinde bir şey 

söylemek istiyorum. Artık her toplantıda dilek ve temennilerimizin olmasını öneriyorum. Bir 

önceki toplantımızda Ferudun arkadaşımızın dilek ve temenniler ile ilgili  konuşma isteğini 

reddetmiştim, reddin gerekçesi, gündemde dilek ve temenniler olmamasıydı. 

ALADDİN ÖZTÜRK: Her toplantıda dilek ve temenniler olacak mı?  

MECLİS BAŞKANI: Evet, her toplantıda dilek ve temenniler  maddesi olsun, bunu 

oylamaya gerek yok.   

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, gündem maddelerimize geçmezden evvel, gündeme 

alınması talep edilen önergelerimiz mevcut olup, ilk önergemiz  Meclis Üyemiz Volkan 

ERKAN’ın Belediyemize vermiş olduğu 02.05.2019 günlü önergesidir. 

VOLKAN ERKAN: 10-16  Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde, engellilerin sorunları 

konuşulup bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktayken bu konuda, Belediye meclisimizin 

engelli üyesi olarak söz almak istiyorum. Engelliler Kanununun 4.maddesinin d bendi uyarınca, 
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engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin 

sağlanması esastır. Engelliler Kanununun Erişilebilirlik başlıklı 7.maddesi uyarınca bu 

bağlamda önlemlerin alınması gerekmektedir. Aynı yönde Engelliler Kanununun 7.maddesi 

uyarınca bu bağlamda önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Aynı yönde Engelliler Kanununun geçici madde 3 uyarınca Belediyeler, şehir için de 

kendilerince sunulan ya da denetimlerde olan sürücü koltuğu hariç 9 veya daha fazla koltuğu 

bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun 

olması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesinin b 

bendinde   Belediyeler “ Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygular” demektedir. Aynı Kanunun, Belediye Başkanının görev ve yetkileri 

başlıklı 38.maddesinin m bendinde Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri arasında  

“Engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak sayılmıştır ve 

Belediyenin giderleri başlıklı 60.maddesinin i bendinde giderler arasında engellilere yapılacak 

sosyal hizmetler de sayılmıştır.  

Sonuç olarak Keşan’ımızın erişilebilir engelsiz bir şehir olması Belediyemizin görev ve 

sorumluluklarından biridir.  

Kentimizin bu bağlamda önemli eksikleri bulunmaktadır. Erişilebilirlik çerçevesinde 

engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın topluma tam etkin ve eşit katılımını sağlamak için kamu 

hizmeti veren binaların açık yarı açık ve kapalı alanların erişilebilirlik ilkesi çerçevesinde uygun 

hale getirilmesinde Belediyelere büyük görevler düştüğü tartışmasızdır.  

a) Belediyemizde bu çerçevede ilgili müdürlükler arasında eşgüdüm sağlanması için 

engelliler birimi kurulmasını öneriyorum. 

b) Belediyemizin mücavir alanı olan Erikli Yayla ve Danişment Sahilleri, aynı 

zamanda şehrimizde yaşayan ve yazın şehrimizi ziyaret eden engelliler  için gerek 

sosyalleşme  gerekse denize girip spor yapıp hareket etme şansı sağlanması 

açısından önemlidir. Fakat maalesef, bu sahillerimizde engellilerin  denize girmesi 

mümkün olamamaktadır. 

Tarafımca yapılan araştırmada, mevzuata uygun ve güvenli uygulamalarla, birçok 

sahilde bu sorunun çözüldüğü görülmüştür. Dolaysıyla mücavir alanımız içinde kalan 

sahillerde, nasıl bir uygulama ile hem ekonomik hem de sağlıklı ve güvenli şekilde engellilerin 

denize girmesini kolaylaştıracak uygulamaların yapılabileceği konusunu araştırıp rapor 

düzenleyecek bir komisyon kurulmasını öneriyorum.  

MECLİS BAŞKANI: Bu önergenin önemi şahsımca da büyük önem taşıyor. Sanıyorum 

tüm grup başkanlarımız da  bu önergeyi olumlu karşılayacaklardır. 

NEHİR GERGİN: Uygundur. 

FERUDUN TÜMER: Uygundur. 

ZAFER TOPÇU: Uygundur. 

MECLİS BAŞKANI: Volkan ERKAN’ın önergesinin gündeme  alınmasını oylarınıza 

sunuyorum.  

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Belediye Meclis Üyesi Volkan ERKAN’ın önergesi 

olan, engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için 

erişilebilirliğin sağlanması amacıyla engelliler birimi ve engelliler komisyonu kurulmasına ait 

önergenin gündeme alınması  oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı.  

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, gündeme alınması talep edilen ikinci önergemiz 

CHP Grup Sözcüsü  Ferudun TÜMER’in vermiş olduğu önergedir. Halk Ekmek Şirketiyle ilgili 

meclis tarafından bir komisyon kurulması talepleridir. 

MECLİS BAŞKANI: Bu önerge önemli, CHP Grubuna teşekkür ediyorum. Önergenin 

gündeme alınması ile ilgili grupların önerilerini alalım. 

NEHİR GERGİN: Uygundur. 
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ZAFER TOPÇU: Uygundur.  

MECLİS BAŞKANI : Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. CHP Grup Sözcüsü Ferudun TÜMER’in,  Halk 

Ekmek Şirketiyle ilgili meclis tarafından bir komisyon kurulmasına ait önergesinin  gündeme 

alınması oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı.  

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen ve 

gündeme alınması talep edilen iki konu bulunmaktadır. Birinci evrak  Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından gelen 12.04.2019 gün ve 

17456892/756.02 sayılı yazı ile Edirne Şube Müdürlüğüne bağlı Keşan işyerinde bulunan 

mülkiyeti kurumlarına ait 196 ada 2 nolu parsele komşu 196 ada 30 nolu parselin İmar 

durumunun Toprak Mahsulleri Ofisi Depolama Alanından çıkarılması  ile ilgilidir. İkinci konu 

Görgülü Organizasyon  Tur.Tic. İth.İhr.Ltd.Şti. adına Alparslan GÖRGÜLÜ’nün 29.04.2019 

günlü dilekçesinde, İspat Cami Mahallesi  607 ada, 42 nolu parsele yaptığı düğün salonunun 

arka bahçe mesafesi içine yapmayı planladığı inşaatın 10 metre olan arka bahçe mesafesinin 5 

metre olarak değiştirilmesine ait talebi ile ilgilidir. Bu iki konunun  meclis gündemine alınması 

talep edilmektedir. Bu konular ile ilgili söz almak isteyen var mı?  

NEHİR GERGİN: Uygundur. 

FERUDUN TÜMER: Uygundur. 

ZAFER TOPÇU: Uygundur. 

MECLİS BAŞKANI: İki adet evrakın gündeme alınmalarını oylarınıza sunuyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı.   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknik 

İşler Dairesi Başkanlığının 12.04.2019 gün ve 17456892/756.02 sayılı yazısı ile  Meclise havale 

edilmiş olan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi 

196 ada, 2 nolu parsele komşu 196 ada 30 nolu parselin İmar durumunun Toprak Mahsulleri 

Ofisi Depolama Alanından çıkarılması ve Görgülü Organizasyon  Tur.Tic. İth.İhr.Ltd.Şti. adına 

Alparslan GÖRGÜLÜ’nün, 29.04.2019 gün ve bila sayılı dilekçesi ile İspat Cami Mahallesi  

607 ada, 42 nolu parsele yaptığı düğün salonunun arka bahçe mesafesi içine yapmayı planladığı 

inşaatın 10 metre olan arka bahçe mesafesinin 5 metre olarak değiştirilmesine ait talebinin 

meclis gündemine alınmaları oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından karara bağlandı.  

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, gündem maddelerimize geçiyoruz. Gündemimizin 

1.maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen 25.04.2019 gün ve 52416 sayılı yazı ile 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince Belediyemizin 

2018 yılı Kesin Hesaplarının Meclis’çe görüşülüp karara bağlanması talep edilmektedir. Bu 

konuda ilgili Müdürlükten bilgi alalım.  

HASAN BALCI (Mali Hiz Müd.Görevli Memur): Encümence Nisan ayı sonuna kadar 

görüşülen kesin hesabın Mayıs ayı meclis toplantısında karara bağlanması gerekiyor. Ancak 

karar bağlanmazdan önce kesin hesabın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerekiyor. 

MECLİS BAŞKANI: Belediyemiz 2018 yılı kesin hesaplarının incelenmek üzere Plan 

ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve Mayıs ayı ikinci birleşiminde görüşülmesini 

oylarınıza sunuyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Belediyemizin 2018 yılı kesin hesaplarının 

incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, Mayıs ayı meclis toplantısı  

ikinci birleşiminde görüşülmesi oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı. 

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, sıra gündemimizin 2.maddesi olan  Keşan 

Belediyesi Personel Ltd.Şti.’nden gelen 26.04.2019 gün ve 2019/100 sayılı yazı ile 

Belediyemizin tüzel kişi olarak ortağı olduğu, Keşan Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescilli 

bulunan Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi Unvan ve 5670 Ticaret Sicil numarası ile 

kayıtlı şirketin, Keşan Belediyesi tüzel kişiliği adına hareket eden Şirket Müdürü olan Mehmet 

ÖZCAN (T.C.No: 16882931592)’ın müdürlük yetkisinin kaldırılmasına, şirketin tek ortağı olan 

Keşan Belediyesi tüzel kişiliği adına temsilen müdürü olarak Keşan Belediye Başkanı Mustafa 
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HELVACIOĞLU (T.C.No: 44554008280)’nun atanması hususunun Meclisçe ele alınması 

talep edilmektedir.   

MECLİS BAŞKANI: Prosedür gereği Geçmiş dönem Belediye Başkanı Sayın Mehmet 

ÖZCAN’ın yetkisinin, kanunen şahsıma verilmesi konusudur. İki yıldır tüm belediyelerde 

Personel Ltd. Şti. kuruldu. %100’ü Belediyemize ait olmasına rağmen bir Limited Şirketi 

olduğu için şahsıma bu yetkinin verilmesi gerekiyor. Bu konuda grupların görüşünü alalım. 

NEHİR GERGİN: Uygundur.  

FERUDUN TÜMER: Uygundur. 

ZAFER TOPÇU: Uygundur. 

MECLİS BAŞKANI: Konuyu oylarınıza sunuyorum.  

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Belediyemizin tüzel kişi olarak ortağı olduğu, 

Keşan Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescilli bulunan Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi 

Unvan ve 5670 Ticaret Sicili Numarası ile kayıtlı şirketin, Keşan Belediyesi tüzel kişiliği adına 

hareket eden Şirket Müdürü olan Mehmet ÖZCAN (T.C.No:16882931592)’ın müdürlük 

yetkisinin kaldırılmasına, Şirketin tek ortağı olan Keşan Belediyesi tüzel kişiliğini temsilen 

Müdürü olarak Keşan Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU (T.C.No: 

44554008280)’nun atanmasının oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı. 

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, sıra gündemimizin 3.maddesi olan Veteriner  İşleri 

Müdürlüğünden gelen 24.04.2019 gün ve 52261 sayılı yazı ile Keşan Belediyesine ait 

mezbahada iş ve işlemlerin daha kaliteli ve verimli yürütülmesi için 5393 Sayılı Kanununun 

75/c hükmü kapsamında; Keşan Belediyesi ile Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret ve 

Sanayi Odası arasında Ortak İşbirliği Protokolünün yapılması için Keşan Belediye Başkanı 

Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi hususunun meclisçe ele alınması talep 

edilmektedir.  

MECLİS BAŞKANI: Keşan Belediye Mezbahası, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan 

Ticaret Odası ile Belediyemiz  arasında yapılan Ortak İşbirliği protokolüyle işletiliyor. Dönem 

gereği yeni bir protokol gerçekleştirileceğinden, geçmiş dönem Belediye Başkanının yerine 

yetiklerin şahsıma verilmesi  talep edilmektedir.  Bu konuda grupların önerilerini alalım. 

NEHİR GERGİN: Uygundur.  

FERUDUN TÜMER: Uygundur. 

ZAFER TOPÇU: Uygundur. 

MECLİS BAŞKANI: Konuyu oylarınıza sunuyorum.  

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Keşan Belediyesine ait mezbahada iş ve işlemlerin 

daha kaliteli ve verimli yürütülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c hükmü 

kapsamında; Keşan Belediyesi ile Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 

arasında Ortak İşbirliği Protokolünün yapılması için Keşan Belediye Başkanı Mustafa 

HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara 

bağlandı.   

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, sıra gündemimizin 4.maddesi olan Zabıta  

Müdürlüğünden gelen 18.04.2019 gün ve 52029 sayılı yazı ile Keşan Belediye Meclisinin   

2017-69 sayı ve 08.06.2017 tarihli meclis kararının güncellenerek Keşan Belediye Başkanı 

Mustafa HELVACIOĞLU’na Elektronik Denetleme Sistemi kurulması için protokol yapmak 

üzere yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanununun  ilgili hükümleri çerçevesinde Elektronik Denetleme Sisteminin  kurulması 

ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki 

verilmesi hususlarının  meclisçe ele alınması talep edilmektedir.   

MECLİS BAŞKANI: Bu konuda bilirkişiler projeksiyonda  sunum yapacaklardır. 

Emniyetten ve Zabıtadan görevli arkadaşlar bu konuda bilgi paylaşacaklar. 
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RAİF UYSAL(Ulaşım Büro Sorumlusu):Sizlere Keşan İlçemizde hayata geçirilmesi 

planlanan Elektronik Denetleme Sistemi projesi hakkında bilgilendirmede  bulunacağım. 

İlçemizde kurulması düşünülen Elektronik Denetleme Sistemi 3 ana bileşenden oluşmaktadır. 

1. Bileşen Ters Yön İhlal Tespit Sistemi; İlçe merkezinde, 2 nokta Paşayiğit Caddesi, 3 

nokta İlyas Bey Caddesi’nde olmak üzere toplamda 5 noktadan oluşmaktadır.    

Sistemin Amacı;  

Sürücüler tarafından ters yön ihlallerinin yoğun olarak yapıldığı uygulama noktalarında, ihlal 

oranlarını azaltarak ilçemizde trafik güvenliği ve akışını düzenlemektir 

2. Bileşen: Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi; İlçemizde kaza kara noktaları olan Erikli Yolu 

Işıklı Kavşağı ve Enez Yolu Işıklı Kavşağı olmak üzere toplamda 4 nokta ve 8 kameradan 

oluşmaktadır.  

Sistem, bünyesinde Plaka Tanıma Sistemlerini de ( PTS ) barındırmakta olup; ilçe giriş ve 

çıkışlarında asayiş, kaçakçılık, terör vb. suçların tespiti, önlenmesi ve aydınlatılmasını, aynı 

zamanda sahte plaka, yakalama, trafikten çekme vb. suçlardan aranan araçların takiplerinin 

yapılarak Kolluk Kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanmalarını sağlamaktadır. 

3. Bileşen; Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi; İlçemiz üzerinden transit geçiş yolları olan, 

Uzunköprü - Keşan, Malkara - Keşan, İpsala-Keşan ve Gelibolu - Keşan istikametleri olmak 

üzere toplamda 4 noktada; çift yönlü olarak 12 farklı koridor kombinasyonu ile çalışacaktır. 

Keşan’da uygulanacak bu model Türkiye’de devlet yollarında uygulanan ilk 4 Yapraklı Yonca 

Koridor modeli olacaktır.   

Sistemin Amacı;  

Şehirlerarası güzergahlarda seyir halindeki karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini 

sağlamak, Trakya bölgesinin en yoğun kavşak noktası olan İlçemizde düzenli ve güvenli trafik 

akışını oluşturarak hız ihlalinde bulunan araçları tespit edip, caydırıcı olmaktır.  

Koridorlar içindeki en yüksek mesafeli koridorlar içindeki en yüksek mesafeli koridor 4663 m. 

İle Malkara-Gelibolu, en düşük mesafeli koridor ise 862 m. İle Uzunköprü-İpsala koridorudur.  

 Bu sistem ile amacımız sürücülere ceza yazmak değil, hızdan dolayı meydana gelebilecek kural 

ihlallerini önlemek, trafik akışını düzenlemek ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne 

geçmektir. 

 

Polis Memuru İlyas Bey (Trafik Denetleme Amirliği): Karayolları Trafik Kanununun 

Ek 16.maddesine istinaden Belediye mücavir alanlarının içerisinden geçen uluslararası veya 

bölünmüş yollarda Belediye bunu kurma yetkisine sahip. Biz buna istinaden bir proje yaptık. 

İlk  giriş Malkara istikametinden. Burada 12 noktamız var, hız koridorumuz var. 4 noktada 

kırmızı ışık ve İlyasbey Caddesi ve Paşayiğit Caddesinde ters yön uygulamamız olacak. İlk 

önce insanların aklına tuzak mı var sorusu geliyor. Hayır tuzak yok. 500 metre öncesinde 

başüstü tak kurulacak, onun akabinde her iki yöne asfalt  üstü EDS kurulacak, şahsı uyarsın 

diye aynı yükseklikte  asfalta boyama yapılacak, tak konulacak,  kameramız olacak. 

Örneğin vatandaşımız kameraya girdi oradan Gelibolu’ya devam ediyor. 4682 mt. sonra 

levhamız gelecek. Kameramız bunun hızını ölçecek, buna göre ortalama hızını tespit edecek. 

Mücavir alanlardaki 50 km. hızımız 70 km.’ye çıkarıldı. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 

100.maddesinde Belediye mücavir alanlarında, İlçe Trafik Komisyonunun 82 km.’ye çıkarma 

yetkisi var. Ancak Migros’ta  yaya geçitlerimiz olduğundan ancak  20 km. arttırabilir.  77 km. 

ile hızımızı ölçeceğiz.  

Diğer noktalarda, kırmızı ışıklarda kazalar oluyor, bunları önlemek ayrıca İlyasbey 

Caddesinde ve Paşayiğit Caddesinde aşırı derecede ters yön ihlalleri var. İlçemizdeki araç sayısı 

38 bini geçtiği için bazı ihlaller oluyor. Bunların önüne geçmek için bu sistemi kurduk. Bu 

sistem Emniyet Genel Müdürlüğünde bekliyor. Belediye Başkanı değiştiği için Başkanın tekrar 
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yetki alması gerekiyor, protokol yapılması gerekiyor. Açık İhale usulü ile Belediyemiz ihale 

yapacak sistem kurulacak. 

MECLİS BAŞKANI: Yetkililerle beraber Trafik Komisyonunda da paylaştık.  Keşan’da 

ilk defa uygulanacak, otobanlarda uygulanıyor.  Hafta sonu Kızılcahamam’da, İçişleri 

Bakanı’mızın sunumuyla bu tür hız radarları ya da hız koridorları olacağı ve ilk defa 

bölgemizde uygulanacağını ifade etti. Eskiden biliyorsunuz Malkara`da, Edirne`de veya 

Türkiye`nin her yerinde uygulanan tek geçişlilik vardı. 70 km. hızla geçiyorsunuz. Bu çok 

tutmayan ya da uygun olmayan bir sistemdi. O sistem okul önlerinde, hastane önlerinde 

uygulanan ve uygun olmayan bir sistemdi. Bu sistem Keşan`da yaşayan vatandaşlarımıza  

yönelik değil. Bu sistemde  4 koridor olacak. 1. koridor Malkara tarafında, 2. koridor  Beyendik 

tarafında, 3. koridor Gelibolu tarafında ve 4. koridor Uzunköprü tarafında olacak. 4 tane takımız 

olacak. Örneğin Çanakkale`den geliyorsun, 180 km. hızla girdiniz koridora önemli değil. 

Anında ceza yemiyorsunuz. Koridordan çıkışta ortalama 70 km hızla çıkıyorsanız ceza 

yemiyorsunuz.  Ortalama hızınız 70 km.’nin üzerindeyse cezalandırılıyorsunuz. Erikliden veya 

Yenimuhacırdan İlçemize  gelenler 160 km veya 180 km. hızla  bir tanesine yakalansa  bile 

diğer taktan çıkmadığı sürece ceza uygulanmıyor. Bu işin püf noktası bir yerden girip diğer bir 

yerden çıkınca hızınız 70 km.nin üzerinde olursa cezaya yakalanıyorsunuz. Ayrıca diğer bir 

faydası da Keşan Dörtyol ağzı, gümrük kapısına yakınız, suç ihracatımız çok, Saros var, geçiş 

noktalarında  Emniyetimiz 15 sn. görüntü  alabilecek yani şehrimize kim girdi, kim çıktı, hangi 

suçlu girdi, mülteci mi girdi tespit edilebilecek. Plaka taramak için de bu sistem faydalı olacak. 

Diğer bir faydası araçlar yavaşladığı zaman şehrimizin içinden, Dörtyol ağzından hangi 

koridordan geçerse geçsin şehir dışındaki ticarethanelerden, benzin istasyonlarından veya 

restoranlarda “burada durayım” diye etkisinin de olacağını düşünüyorum. Çünkü hızlı  geçeni 

durdurmak zor, yavaş geçeni durdurmak daha kolay. Çanakkale’den 130 km hızla geliyorsa 

yakalandım endişesiyle  bir benzin istasyonunda durur ortalama hızını düşürür. Otobanlarda bu 

sistem var, ilçe bazında bu sistem bize ilk defa gelecek. Daha önce de meclisimiz bu konuyu 

tartışmış.  Bize sunum yaptılar, bu uygulama Keşan’da olacak kazancı kaybı düşünmeden, can 

kaybını ve Keşan’ın güvenliği için bir taşla üç kuş vuracağımız için bu sistemi uygun bulduk. 

Bu sistemin Keşan’a zararı yok. Sadece şehir dışından bir yoldan diğer yola geçenler için bir 

ölçü olacak. 38 bin aracımız var, bu sistemin şehir içinde etkilerini göreceğiz, şehir büyüyor, 

geleceği düşünmeliyiz. Bu çalışmaları böyle uygun hale getiren hazır masrafsız firmalar 

karşılayacak. İhale usulü ile bu işi yapacağız. Belediyemize bir yük getirmeyecek, gelir 

getirecek mi? Bu konuya yetkili kişiler açıklık getirecek.  O kadar etkili bir EDS Sistemi olacak 

ki yol levhaları olacak, yavaşlatıcılar olacak, tabelalar olacak yani görmemek mümkün değil 

ama caydırıcılığı çok önemli, şehrimizden çıkarken yol kenarlarında  hızdan dolayı kazalar 

oluyor.  Kavşaklarımız gelişti, hızlı gitmeler başladı. Bu sistem caydırıcı olacak, ticaretimize 

de faydalı olacak, şehrimizi de 15 sn.lik görüntülerle güven altında tutacağız. 

 RAİF UYSAL(Ulaşım Büro Sorumlusu): Gelir paylaşım modeliyle yapmayı 

düşünüyoruz. Bu işin yaklaşık maliyeti 9 milyon lira. Belediyemizden hiç para çıkmayacak, 

Trafik Kanununa göre yaklaşık maliyet çıkana kadar payımız %30,  yaklaşık maliyetten sonra 

payımız %15 olacak. Eksiltme usulü ile ihaleye çıkacağız %15 olur, %17 olur. Belediye olarak 

beklediğimiz aylık gelir 500 bin lira civarında. 

 MECLİS BAŞKANI: Konu ile ilgili grupların önerilerini alalım.   

FERUDUN TÜMER: Bir önceki meclis, EDS kurulması yönünde karar almıştı. 

Komisyon kurulmuştu, bazı hukuki sıkıntılar oldu,  seçim çok yakındı,  bu döneme kaldı. 

Sadece Belediyemize verilecek oran değil, bu işin maliyeti de önemli. Belediyenin menfaatleri 

göz önüne alınmalı, kamu başlarken 4 milyon eksiyle başlar. Maliyet  7 milyon da olabilir 11 
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milyon da olabilir. Buraya dikkat edilmesi gerekiyor.  Ulaşım Komisyonumuz var ama yeni bir 

komisyon da kurulabilir.   

 NEHİR GERGİN: Teklif veren firmaların çeşitlendirilmesi, yaklaşık maliyetin düşük 

tutularak minimum düzeyde  anlaşma yapılması,  anlaşma süresinin kısaltılması, teklif sayısının 

arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sistemin gerekliliği konusunda hemfikiriz. 

 ZAFER TOPÇU: Maliyet hesaplarına dikkat etmemiz gerekiyor.  

MECLİS BAŞKANI: Mantık olarak Keşan’ın trafiğini, huzurunu, güvenliğini, ticaretini 

koruma altına alacak bir sistem. Uygulama geniş koridora yayıldığı için Keşan’a faydalı bir 

sistem. Ben de grup başkanlarımıza katılıyorum, komisyon kurulması konusundaki 

hassasiyetinize katılıyorum, maliyet konusunda ders çalışmamız gerekiyor. 

MECLİS BAŞKANI: Konuyu oylarınıza sunuyorum.  

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Elektronik Denetleme Sistemi kurulması için 

protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi ve 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Elektronik Denetleme Sisteminin 

kurulması ve 10 yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine 

yetki verilmesi talebi, Keşan Belediyesi Ulaşım Trafik Komisyonunun 18.04.2019 gün ve 

2019/10 sayılı kararında oy birliği ile kabul edilerek Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

Belediye Meclisimizce de gerekli incelemeler yapılarak, 2918 Sayılı Karayolları Trafik 

Kanununun Ek-16’ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar  Çerçevesinde İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında 5393 Sayılı Kanunun 75’nci maddesi uyarınca 

Elektronik Denetleme Sistemi kurulması ve bu konuda protokol  yapmak üzere Belediye 

Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU’na yetki verilmesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 

ilgili hükümleri çerçevesinde Elektronik Denetleme Sisteminin 10 (on) yıl süreye kadar 

işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliği ile kabul 

edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı. 

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, sıra gündemimizin 5.maddesi olan İnsan Kaynakları 

ve Eğitim  Müdürlüğünden gelen  25.04.2019 gün ve 52710  sayılı yazı ile Belediyemiz 

hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi maksadıyla Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü  kapatılarak yerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulması, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünün bütçe ile personelinin Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılması gerektiği ayrıca 

halkımıza sağladığımız cenaze defin hizmetlerinin daha hızlı ve koordineli yürütülmesi 

maksadıyla yapılacak olan boş kadro değişikliği ile (II) sayılı Boş Kadro Cetvelinde belirtilen 

kadroların derece ve unvan değişikliğinin meclisçe ele alınması talep edilmektedir.  

MECLİS BAŞKANI: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kapatılması ve Fen İşleri 

Müdürlüğüne bağlanması konusu, teknik takip olması ve bürokrasiyi azaltmak adına yapılıyor. 

Tamamen kapatmak yerine Park ve Bahçeler Birimi aynı görev ve aynı nitelikteki işleri yapmak 

kaydıyla devam edecek. Yarın öbür gün yolları ve kaldırımları yaparken çalışmaları Fen İşleri 

Müdürlüğü yapsın, yanındaki çiçekliğin yapımını da Park ve Bahçeler birimi takip etsin. Park 

ve Bahçeler  Müdürlüğünü kapatırken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulmasını önerdik.      

FERUDUN TÜMER: Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün  

birleştirilmesini çok olumlu buluyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın kararnamesi doğrultusunda 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruldu, Bir müdürlüğün kapatılıp yerine Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğünün kurulması gerekiyordu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile en çok örtüşen Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğüydü, kapatılmadı, tabelası değişti, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 

büyükşehirler için kurulmuş bir müdürlük,  orada köyler mahalle olduğu için Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğü hizmet veriyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzde zaten Kültür ve Sosyal İşler 
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Müdürlüğü personelimiz görev yapıyor. Muhtarlık Müdürlüğü olarak iş yok, onu bir kişi de 

yürütür. CHP Grubu olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulmasını uygun bulmuyoruz. 

NEHİR GERGİN: Bir sonraki konuda  Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü kapatılarak 

Temizlik İşleri Müdürlüğüne devri söz konusu. Böyle olunca bir müdürlük boşta kalıyor. Ancak 

Belediyenin işlerinin daha kurumsal yürüyebilmesi, faaliyetlerini daha düzenli yürütebilmesi, 

kurum içi iletişimin geliştirilmesi, Belediyenin kurumsal yapısının daha düzenli oturtulabilmesi 

için Kültür Müdürlüğü’nün kurulmasını önerdik. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü konusunda, 

söyledikleriniz doğru ama kurumsal olarak değerlendirdiğimizde iletişim olarak hoş bir görüntü 

çıkmıyor. Kültürel faaliyetlerin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adı altında ulusal basında yer 

alacak bir haber ne kadar kurumsal gözüküyor. Burada soru işareti oluşuyor. Bunun haricinde 

önümüze başka konular gelecek. OSB konusu var, belki Türkiye çapında gıda OSB konusunda 

yayına çıkacağız, talep toplamak isteyeceğiz, bütün bunları düşünerek Kültür Müdürlüğü’nün 

kurulmasını uygun bulduk. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü genelge ile kurulduğundan 

kapatamıyoruz.  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, işlerini  1-2 kişiyle yürütebilir. Cenaze hizmetleri, 

sosyal yardımlar, muhtarların koordine edilmesi konusu Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce 

yürütülebilir.  

ZAFER TOPÇU: Ortak bir fikirde birleşelim.  

MECLİS BAŞKANI: Ferudun Bey’e katılıyorum. Muhtarlık İşleri kurulmuş olmak için 

kuruldu. Dört partinin de ortak fikri ile cenaze işlerinin  tek noktadan yapılmasını savunduk. 

Cenaze işleri, defin, Kur’an, lokma, araba, anons gibi işler artık Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

altında toplanacak. Cenaze, defin hizmetlerinin tek noktada toplanması, daha hızlı ve koordineli 

yürütülmesi maksadıyla imam kadrosuna ihtiyacımız bulunuyor. 

Sosyal Yardımlar çok dağınık biçimde yapılıyormuş. Bunu da para olarak değil, 

Cumhur İttifakı adı altında çıktığımız yarışta da özel kart, halk kart gibi söylemlerde bulunduk. 

Şimdi bu kart sistemini de gelin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde toplayalım, para dağıtmayalım.   

Onlarla ilgili gıda, ilaç, yol parası gibi ihtiyaçlarını  bu kart sisteminde toplayalım. Ferudun Bey 

diyor ki ; Muhtarlıklar Koordinasyon birimi büyükşehirler için gereklidir. Ama Zabıta 

Sistemlerini de  Muhtarlıklarımızla bağladığımızda  onlarla koordineyi sağlayarak  etkin 

kılalım. Yani Muhtarlık İşlerinin 3 tane ağır yükü olacak. Kültür ve Sosyal İşlerde, Bando 

şefliği, tüm spor faaliyetleri, basın yayına yeni bir sistem oluşturalım, eğitim ve kurslar birimi 

halk eğitimle yapacağımız kursları geliştirelim ve kültür sanat, festivalden tutun, yarışmalara 

kadar bunu da ayıralım. Bir tane boşta Müdürlüğümüz kalacak bunu da sonra değerlendiririz.  

FERUDUN TÜMER: Bir önceki dönemde iki birimi birleştirmelerindeki sebep, 

koordineli çalışmalarıydı. Zaten bu hizmetler Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çatısı altında 

yürütülüyor. İsim konusunda Nehir Bey’e katılıyorum, ismi güzel değilse, Kültür Hizmetleri 

Şefliği, Sosyal Hizmetler Şefliği, Mezarlıklar Şefliği adları altında tek bir yerde koordinasyon 

sağlanır. Bunlar hepsi sosyal hizmetler, bir deneyelim görelim, eğer bu işler Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğüne ağır geliyorsa  tekrar ele alırız.  

MECLİS BAŞKANI: Konuyla ilgili önerileri oylarınıza sunuyorum.  

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Belediyemiz hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi 

maksadıyla Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik gereği ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen, Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünün kapatılarak, faaliyetlerinin Fen İşleri Müdürlüğü altında  “Park ve Bahçeler 

Birimi” olarak devam etmesi ve bütçesi, ekipmanı ile personelinin Fen İşleri Müdürlüğüne 

aktarılması, 
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  kurulması ile ilgili talebin,  Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğü adı altında devam etmesi, 

Cenaze, defin hizmetlerinin tek noktada toplanması, daha hızlı ve koordineli 

yürütülmesi maksadıyla imam kadrosuna ihtiyaç bulunduğundan, ekli  (II) sayılı Boş Kadro 

Cetvelinde belirtilen kadroların derece ve unvan değişikliğinin yapılması oy birliği ile kabul 

edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı.  

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, sıra gündemimizin 6.maddesi olan İnsan Kaynakları 

ve Eğitim  Müdürlüğünden gelen  25.04.2019 gün ve 52722  sayılı yazı ile kurumumuzca 

uygulanan tasarruf tedbirleri kapsamında birimlerin daha aktif ve verimli kullanılması amacıyla 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 

Dair Yönetmelik gereği (I) Sayılı Kadro İptali Cetvelinde belirtilen Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü’nün kapatılarak bütçe, personel ve yetkilerinin Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 

devredilmesinin meclisçe ele alınması talep edilmektedir.  

MECLİS BAŞKANI: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü faaliyetlerine birim halinde  

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam edecek. Müdürlük kapatılmıyor, kapatırsak proje 

ve etkinliklerden faydalanamayız. Şeflik haline getiriyoruz, Temizlik İşleri Müdürlüğü adı 

altında faaliyetlerine devam edecek. Bu konuda grupların önerilerini alalım. 

FERUDUN TÜMER: Uygundur. 

NEHİR GERGİN: Uygundur. 

ZAFER TOPÇU: Uygundur. 

MECLİS BAŞKANI: Konuyu oylarınıza sunuyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Kurumumuzca uygulanan tasarruf tedbirleri 

kapsamında birimlerin daha aktif ve verimli kullanılması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğünün kapatılarak faaliyetlerinin Çevre Koruma ve Kontrol Birimi adı altında 

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülmesi, bütçe, personel, ekipman ve yetkilerinin 

Temizlik İşleri Müdürlüğüne devredilmesi ile    Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği ekli (I) Sayılı cetvelde 

bulunan kadronun iptal edilmesi  oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı. 

MECLİS BAŞKANI:  Sayın Meclis Üyeleri, gündemimizin 7.maddesinde İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğünden gelecek evrakların görüşülmesi yer alıyor. Toplantımızın başında 

gündeme aldığımız Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi 

Başkanlığının, Edirne Şube Müdürlüğüne bağlı Keşan işyerinde bulunan mülkiyeti kurumlarına 

ait 196 ada 2 nolu parsele komşu 196 ada 30 nolu parselin İmar durumunun Toprak Mahsulleri 

Ofisi Depolama Alanından çıkarılması ve, 

  İkinci konu olan Görgülü Organizasyon  Tur.Tic. İth.İhr.Ltd.Şti. adına Alparslan 

GÖRGÜLÜ’nün, İspat Cami Mahallesi  607 ada, 42 nolu parsele yaptığı düğün salonunun arka 

bahçe mesafesi içine yapmayı planladığı inşaatın 10 metre olan arka bahçe mesafesinin 5 metre 

olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Bu iki konunun incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilmesini öneriyorum. Bu konuda grupların önerilerini alalım. 

NEHİR GERGİN : Uygundur. 

FERUDUN TÜMER: Uygundur. 

ZAFER TOPÇU: Uygundur. 

MECLİS BAŞKANI: İki konunun da İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilmesini oylarınıza sunuyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknik 

İşler Dairesi Başkanlığının, Edirne Şube Müdürlüğüne bağlı Keşan işyerinde bulunan, 

mülkiyeti kurumlarına ait 196 ada 2 nolu parsele komşu, 196 ada 30 nolu parselin imar 

durumunun Toprak Mahsulleri Ofisi Depolama Alanından çıkarılması talebi ile 
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  İkinci konu olan Görgülü Organizasyon  Tur.Tic. İth.İhr.Ltd.Şti. adına Alparslan 

GÖRGÜLÜ’nün, İspat Cami Mahallesi  607 ada, 42 nolu parsele yaptığı düğün salonunun arka 

bahçe mesafesi içine yapmayı planladığı inşaatın 10 metre olan arka bahçe mesafesinin 5 metre 

olarak değiştirilmesine ait talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilmesi oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı. 

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyelerimiz sıra, Meclis üyesi arkadaşımız Volkan 

ERKAN’ın gündeme aldığımız önergesi ile ilgili olarak şu bilgiyi verebilirim. Derneklerimiz, 

Belediyemiz ve İlçe Müftülüğümüz bir araya geldi. Engelliler Haftası ile ilgili bir toplantı 

yaptık. Bir gün engelli vatandaşlarımızı  İftar Çadırımızda misafir edeceğiz, gündüz kortejimiz 

olacak, 5 gün boyunca da farkındalık yaratmak için çeşitli etkinliklerimiz olacak. 

FERUDUN TÜMER: Konuyu gündeme aldık, burada konuşulsun diye. Bu önergenin 

önümüzdeki hafta yapacağımız meclis toplantısında görüşülmesini öneriyorum. Gruplar 

kuracağımız komisyonla ilgili çalışma yapsın. Önümüzdeki mecliste konuyla ilgili 

komisyonlarımızı kuralım. 

MECLİS BAŞKANI: İkinci toplantımızda görüşebiliriz. Önümüzdeki hafta bir 

komisyon oluşturalım. Bu etkinliklerin içinde yer almasını önerelim. Zamanlama çok iyi, bu 

konuda çalışma yaptığımızı belirtmek istedim, bu meclise yetiştiremedik çünkü zaman çok 

daraldı. Çalışmamız gerekiyordu. Ama sizin önergenizin içinde Keşan’a neler yapabiliriz’in 

devamlı çalışacak bir mekanizmayı yönetecek bir komisyon olması  bence doğru bir karar. 

VOLKAN ERKAN: Engelsiz ve yaşanılabilir bir Keşan için her birinin eşgüdüm 

sağlayacak kişilerden oluşan bir komisyon olmasını istiyoruz.   

MECLİS BAŞKANI: Volkan ERKAN’ın önergesinin ikinci birleşimde ele alınmasını 

oylarınıza sunuyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Meclis üyesi Volkan ERKAN’ın, engellilerin 

bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması 

amacıyla Belediyemizde engelliler birimi ve engelliler komisyonu kurulması ile ilgili 

önergesinin   Mayıs ayı meclis  toplantısının ikinci birleşiminde ele alınması oy birliği ile kabul 

edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı.   

MECLİS BAŞKANI: Sayın Meclis Üyelerimiz, sıra CHP Grup Sözcüsü  Ferudun 

TÜMER’in gündeme aldığımız önergesi olan, Halk Ekmek Şirketiyle ilgili meclis tarafından 

bir komisyon kurulması talepleridir. Bu konun da ikinci birleşimde görüşülmesini  oylarınıza 

sunuyorum.   

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. CHP Grubu Sözcüsü Ferudun TÜMER’in,  Halk 

Ekmek Şirketiyle ilgili meclis tarafından bir komisyon kurulmasına ait talebinin, Mayıs ayı 

meclis toplantısının ikinci birleşiminde ele alınması oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, 

karara bağlandı.  

MECLİS BAŞKANI: Sayın üyeler, gündem maddelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. 

Belediyemiz 2018 yılı kesin hesabı ile  ertelediğimiz konuları görüşmek üzere Mayıs ayı ikinci 

birleşiminin 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00’e ertelenmesini öneriyorum. Bu konuda söz 

almak isteyen var mı? 

NEHİR GERGİN : Uygundur. 

FERUDUN TÜMER: Uygundur. 

ZAFER TOPÇU: Uygundur. 

MECLİS BAŞKANI: Oylarınıza sunuyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Oylar sayıldı. Belediyemiz 2018 yılı kesin hesabı ile  ertelenen 

konuları görüşmek üzere Mayıs ayı ikinci birleşiminin 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:00’e 

ertelenmesi oy birliği ile kabul edildiği anlaşıldığından, karara bağlandı. 

FERUDUN TÜMER: Dilek ve temenniler ile ilgili söz almak istiyorum. 

MECLİS BAŞKANI: Dilek ve temenniler var.  
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FERUDUN TÜMER: Kahramanmaraş’tan Urfa’ya  1 Mayıs kutlamalarına katılmaya 

giderken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden emekçilere  Allah’tan rahmet diliyoruz. 

İşçi sınıfının  1 Mayıs   Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 

MECLİS BAŞKANI: Belediyemiz Encümen toplantısında 1 Mayıs için Edirne’deki 

törenlere çalışanlarımızın katılımları için seyahat imkanı sağladık. Edirne’deki törenlere hep 

beraber gittiler, dünde bu yolda kaza geçiren işçilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm 

meclisimizi, katılımcıları, İlçe Başkanını, basını ve dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz.   

 
 MECLİS BAŞKANI                       KATİP                        KATİP 

        Mustafa HELVACIOĞLU             Özlem UYBAŞ YAVUZ                Banu SAYGI 

 

 


