
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 

 
Toplantı tarihi: 07.09.2021          Saat : 10.00  
 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 
07.09.2021 Salı günü ve 09.09.2021 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu 

toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.  

 
 

TOPLANTIDA BULUNANLAR 

Meclis ve Belediye Başkanı Av. Aydın BALKAN, Ferudun CAN, İlker GÜNGÖR, Hasan ÖZEN, Coşkun 

GÜLER, İlhami DİNER, Özcan ARSLAN, Alaattin KARLATLI   
Melahat ERHAN,Ömer Sacit SAKARYA 

 

1. Gündemin 1’inci maddesi gereğince Hacıgazi Mahallesi 6 pafta 13 ada 6 parselin içerisinden 

geçen yola istinaden kamulaştırma bedelinin talebi veya yola isabet eden arsanın yerine takas talebi ile 

ilgili İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu raporunda; 

‘’ 06.08.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunun Hüsniye 

Fülbeli'ye ait dilekçe incelendi.  

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi dilekçede Edirne ili Havsa ilçesi Hacıgazi 

Mahallesi 6 pafta 13 ada 6 parselden geçen imar yoluna istinaden yolun kamulaştırılması ya da bunun 

yerine bir arsa ile takas edilmesi talep edilmiştir.  

Yapılan incelemede ilçemiz 6 pafta 13 ada 6 parselin içerisinden 10 metre genişliğinde imar 

yolunun geçtiği ve arsanın yaklaşık 165 m2 sinin bu yola isabet ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu 

güzergahta yola giden arsaya istinaden Belediyemiz adına takas edilecek arsa bulunmamaktadır. Bu 

nedenle takas talebi komisyonumuz tarafından uygun görülmemiştir.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 01/09/2021 ‘’ denmektedir.  

Plan Bütçe Komisyonu raporunda; 

‘’ Plan ve Bütçe Komisyonumuz 02/09/2021 tarihinde saat 14.00’da Havsa Belediyesi Hizmet 

Binasında toplandı.Belediye Meclisinin 06 Ağustos 2021 tarih ve 61 nolu kararı ile Komisyonumuza 

havale edilen Hacıgazi Mahallesi 6 pafta 13 ada 6 parselin içerisinden geçen yola istinaden 

kamulaştırma bedelinin talebi hususu komisyonumuzun toplantısında incelenmiş olup, satın alınma 

işleminin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı komisyonumuzca değerlendirilmiş ve oybirliği ile kabul 

edilmiştir.  

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 02/09/2021 ‘’ denmektedir. 

Yapılan görüşmelerde, Hacıgazi Mahallesi 6 pafta 13 ada 6 parselin satın alınması ile ilgili 

bedel tespitine Belediye Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine, satın alınma işlemi için Havsa Belediyesi 

Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

2. Gündemin 2’nci maddesi gereğince Hacıgazi Mahallesi 6 pafta 13 ada 48 parselin kuzey 

tarafında bulunan yol fazlasının satın alınması talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun 

görüşülmesine geçildi. 

‘’ 06.08.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunun Meliha 

Öztürk’e ait dilekçe incelendi.  

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi dilekçede Edirne ili Havsa ilçesi Hacıgazi 

Mahallesi 6 pafta 13 ada 48 parselin kuzey kısmında bulunan yol fazlasının satın alınması talep 

edilmiştir. 

Yapılan incelemede ilçemiz 6 pafta 13 ada 48 parselin kuzey kısmında tapulanmamış bir alan 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu alan tek başına parsel olarak kullanılabileceğinden dolayı yol fazlası 

olarak satışı komisyonumuz tarafından uygun görülmemiştir.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 01/09/2021 ‘’ denmektedir.  

Yapılan görüşmelerde, Hacıgazi Mahallesi 6 pafta 13 ada 48 parselin kuzeyinde bulunan yol 

fazlasın satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

3. Gündemin 3’üncü maddesi gereğince Hacıgazi Mahallesi 6 pafta 13 ada 117 parselin 

güneyinde bulunan yol fazlasının satın alınması talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun 

görüşülmesine geçildi. 

‘’ 06.08.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunun Selma 

Konak’a ait dilekçe incelendi.  



 
 

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi dilekçede Edirne ili Havsa ilçesi Hacıgazi 

Mahallesi 6 pafta 13 ada 117 parselin güney kısmında bulunan yol fazlasının satın alınması talep 

edilmiştir. 

Yapılan incelemede ilçemiz 6 pafta 13 ada 117 parselin güney kısmında tapulanmamış bir alan 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu alan tek başına parsel olarak kullanılabileceğinden dolayı yol fazlası 

olarak satışı komisyonumuz tarafından uygun görülmemiştir.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 01/09/2021 ‘’ denmektedir.  

Yapılan görüşmelerde, Hacıgazi Mahallesi 6 pafta 13 ada 117 parselin güneyinde bulunan yol 

fazlasının satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

4. Gündemin 4’üncü maddesi gereğince Yenimahalle 4 pafta 21 ada 8 parselde bulunan 

taşınmazın plan gereği yeşil alanda kaldığından dolayı kamulaştırılması talebi ile ilgili İmar 

Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu raporunda; 

‘’ 06.08.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunun Lütfi 

Engin’e ait dilekçe incelendi.  

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi dilekçede Edirne ili Havsa ilçesi Yenimahalle 21 

ada 8 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir.  

Yapılan incelemede bahse konu 21 ada 8 parsel ile ilgili olarak 04.12.1985 tarihli encümen 

kararı ile oluştuğu tespit edilmiş olup encümen kararında da belirtildiği gibi söz konusu parsel “yeşil 

saha” olarak ayrılması gerekirken tapuda taşınmaz sahibi adına tescillendiği anlaşılmıştır. 3194 sayılı 

İmar Kanununun 16. Maddesine istinaden terkin edilmesi gereken alanın kamulaştırılması talebi 

komisyonumuz tarafından uygun görülmemiştir.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 01/09/2021 ‘’ denmektedir.  

Plan Bütçe Komisyonu raporunda; 

‘’ Plan ve Bütçe Komisyonumuz 02/09/2021 tarihinde saat 14.00’da Havsa Belediyesi Hizmet 

Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 06 Ağustos 2021 tarih ve 64 nolu kararı ile Komisyonumuza 

havale edilen Yenimahalle 4 pafta 21 ada 8 parselde bulunan taşınmazın plan gereği yeşil alanda 

kalmasından dolayı kamulaştırma talebi ile ilgili 17.06.2021 tarihli Lütfü ENGİN'e ait dilekçe 

komisyonumuzca incelendi. İnceleme sonucunda bahse konu 21 ada 8 parseldeki bu durumun 

04.12.1985 tarihli encümen kararı ile oluştuğu tespit edilmiş ve encümen kararında da belirtildiği gibi 

söz konusu parsel "yeşil saha" olarak ayrılması gerekirken, tapuda sehven taşınmaz sahibi adına 

tescillendiği anlaşılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. Maddesine istinaden terkin edilmesi 

gereken alanın kamulaştırılması talebi komisyonumuz tarafından uygun görülmemiştir. 

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 02/09/2021 ‘’ denmektedir. 

Yapılan görüşmelerde, Yenimahalle 4 pafta 21 ada 8 parselin kamulaştırılması ile ilgili İmar 

Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

5. Gündemin 5’inci maddesi gereğince Helvacı Mahallesi 8 pafta 105 ada 3 parselde kayıtlı 

arsanın doğu tarafında bulunan yol fazlasının satın alınması talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun 

görüşülmesine geçildi. 

‘’ 06.08.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunun İlkay 

Arda’ya vekaleten Canan Arda’ya ait dilekçe incelendi.  

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi dilekçede Edirne ili Havsa ilçesi Helvacı 

Mahallesi 105 ada 3 parselin yanında bulunan yol fazlasının satışı talep edilmiştir.  

Yapılan incelemede ilçemiz Helvacı Mahallesi 105 ada 3 parselin doğu tarafında yol fazlası bir 

alanın olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu yol fazlasının satışı yapılması durumunda plan gereği 7 metre 

genişliğe sahip olması gereken yolun daralacağı anlaşıldığından Helvacı Mahallesi 105 ada 3 parselin 

doğusunda bulunan yol fazlası alanın satışı komisyonumuz tarafından uygun görülmemiştir.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 01/09/2021 ‘’ denmektedir.  

Yapılan görüşmelerde, Helvacı Mahallesi 8 pafta 105 ada 3 parselin doğu tarafında bulunan yol 

fazlasının satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

6. Gündemin 6’ıncı maddesi gereğince Cumhuriyet Mahallesi 199 ada 1 parsel üzerinde 

akaryakıt ve servis istasyonu yapılmasına yönelik hazırlanan imar planlarının onaylanması ile ilgili 

İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi. 

‘’ 06.08.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunun Mevlüt 

Şimşek’e ait dilekçe incelendi.  



 
 

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi dilekçede Edirne ili Havsa ilçesi Cumhuriyet 

Mahallesi 199 ada 1 parselde bulunan taşınmazın hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının 

onaylanması talep edilmiştir.  

Yapılan incelemede bahse konu Cumhuriyet Mahallesi 199 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ile 

ilgili olarak mevzi imar planı (Akaryakıt LPG Satış İstasyonu, Market, Restoran ve Otel) yapılması 

için başvuruda bulunulduğu anlaşılmış olup DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü 

1. Bölge Müdürlüğü, Edirne Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. 

Bölge Müdürlüğü, Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu 

Şube Müdürlüğü, Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED Şube, Edirne Valiliği Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü, Edirne Valiliği İl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüğü, Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, TREDAŞ Edirne Başmühendisliği, TEİAŞ 20. 

Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğü ve Edirne Telekom Müdürlüğü Türk Telekom’dan uygun görüşler 

alındığı görülmüştür. Parselin onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre parselin içinde kalan 

10.000,00 m2 lik alan Uygun Alan (UA) olarak değerlendirilmiştir. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 199 

ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın ilgili kurumlardan da gelen uygun görüşlere ile parselin 10.000,00 

m2 lik kısmının 3194 sayılı yasa ve yönetmelik ile imar planı çizim tekniklerine uygun olarak 

hazırlanmasından dolayı imar planı açıklama raporuna istinaden parselin hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 

ölçekli imar planlarının onaylanması komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 01/09/2021 ‘’ denmektedir.  

Yapılan görüşmelerde, Cumhuriyet Mahallesi 199 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan İmar 

Komisyonu raporunun kabulüne, İmar Plan Çizim Tekniklerine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ve 

1/5000 ölçekli imar planlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 

7. Gündemin 7’nci maddesi gereğince Havsa Belediyesi Gelir Tarifesi ‘’7.7 İmar Uygulaması 

İle İlgili Harçlar’’ başlığı altında ilk parselasyon sonucu oluşan her bir taşınmaz için bedel alınması 

ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi. 

‘’ Plan ve Bütçe Komisyonumuz 02/09/2021 tarihinde saat 14.00’da Havsa Belediyesi Hizmet 

Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 06 Ağustos 2021tarih ve 67nolu kararı ile Komisyonumuza 

havale edilen Havsa Belediyesi Gelir Tarifesi ‘’7.7 İmar Uygulaması ile İlgili Harçlar” başlığı altında 

ilk parselasyon sonucu oluşan her bir taşınmaz için bedel alınması konusu komisyonumuzun 

toplantısında incelenmiş olup, gerekli araştırmaların yapılıp kararın verilebilmesi için komisyonumuza 

ek süre verilmesi ihtiyacı değerlendirilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.  

Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. 02/09/2021 ‘’ denmektedir.  

Yapılan görüşmelerde, Havsa Belediyesi Gelir Tarifesi ‘’7.7 İmar Uygulaması İle İlgili 

Harçlar’’ başlığı altında ilk parselasyon sonucu oluşan her bir taşınmaz için bedel alınması ile ilgili 

Plan Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Plan Bütçe Komisyonuna bir sonraki meclis toplantısına 

kadar ek süre verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

8. Gündemin 8’inci maddesi gereğince Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi 84 ada 

güzergahında yapılması düşünülen park yerinin kiralanması için Belediye Başkanı Av. Aydın 

BALKAN’ a yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.  

Yapılan görüşmelerde, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi 84 ada güzergahında yapılması 

düşünülen park yeri ile ilgili olarak Belediye Başkanlık Makamının belirleyeceği miktardaki alanın 84 

ada 1 parsel ve/veya 84 ada 3 parselden kiralanması için Belediye Başkanı Av. Aydın BALKAN’ a 

yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

9. Gündemin 9’uncu maddesi gereğince Havsa Belediyesi M Plaka Minibüs Araçları Hizmet 

Yönetmeliği’nde ki, 5’inci maddesinin ‘’ğ) Başvuru sahiplerinin başvurularında araçlarında 12 (on 

iki) yaş şartı aranır.’’ alt maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 

Yapılan görüşmelerde, Havsa Belediyesi M Plaka Minibüs Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde 

ki, 5’inci maddesinin ‘’ğ) Başvuru sahiplerinin başvurularında araçlarında 12 (on iki) yaş şartı 

aranır.’’ alt maddesinin ‘’ğ) Başvuru sahiplerinin başvurularında araçlarında 20 (yirmi) yaş şartı 

aranır.’’ Olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

10. Gündemin 10’uncu maddesi gereğince Cumhuriyet Mahallesi 12 pafta 76 ada 2 parselde 

kayıtlı arsanın batı kısmında bulunan yol fazlasının satın alınması ile ilgili 09.08.2021 tarihli Ayşe 

ATEŞ’e ait dilekçenin  görüşülmesine geçildi. 

Yapılan görüşmelerde, Cumhuriyet Mahallesi 12 pafta 76 ada 2 parselde kayıtlı arsanın batı 

kısmında bulunan yol fazlasının satın alınması ile ilgili konunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddesine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 



 
 

11. Gündemin 11’inci maddesi gereğince Yenimahalle 363 ada 1-2-9-10 sayılı parsellerin imar 

durumunun sanayi alanı statüsünden çıkartılarak ‘’ Resmi Kurum Alanı ‘’ olarak değiştirilmesi için 

gerekli plan tadilatının yapılması ile ilgili Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 

23.08.2021 tarih ve E-31653191-819-00066594266 sayılı yazısının  görüşülmesine geçildi. 

Yapılan görüşmelerde, Yenimahalle 363 ada 1-2-9-10 sayılı parsellerin imar durumunun sanayi 

alanı statüsünden çıkartılarak ‘’ Resmi Kurum Alanı ‘’ olarak değiştirilmesi için gerekli plan 

tadilatının yapılması ile ilgili konunun Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden İmar 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

12. Gündemin 12’nci maddesi gereğince Belediyemiz tarafından yapılan ‘’ Havsa Belediyesi 

Kır Bahçesi Düğün Salonu ‘’nun isminin ‘’ Havsa Belediyesi Recep ÖZEN Kır Bahçesi Düğün 

Salonu ‘’ olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 

Yapılan görüşmelerde, ‘’ Havsa Belediyesi Kır Bahçesi Düğün Salonu ‘’nun isminin ‘’ Havsa 

Belediyesi Recep ÖZEN Kır Bahçesi Düğün Salonu ‘’ olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

13. Gündemin 13 üncü maddesi gereğince; Kurumumuzdan emekli olan 1 personel için ihbar 

ve kıdem tazminatı ödenmesi işi için İller Bankasından kredi kullanılması konusunun görüşülmesine 

geçildi. 

Belediyemizden emekli olan 1 (bir) personelin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi için İller 

Bankasından kredi kullanılmasına ve bu işlemleri yürütmek için Belediye Başkanı Av. Aydın 

BALKAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

14. Gündemin 14 üncü maddesi gereğince, İlçemiz Yenimahalle 18 ada 92 parselin batı 

kısmında bulunan yol fazlasının bahse konu parselin altyapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi 

amacıyla imar planına yol olarak işlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 

Yapılan görüşmelerde, İlçemiz Yenimahalle 18 ada 92 parselin batı kısmında bulunan yol 

fazlasının bahse konu parselin altyapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla imar 

planına yol olarak işlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. 

Maddesine istinaden İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

15. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kilim Mensucat A.Ş. fabrikası yanında başlayıp, 

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokuluna kadar devam eden yürüyüş yoluna ‘’ Hacı Mehmet 

Kilimci Sokak ‘’ ismi verilmesi ve bu yolun ‘’ Hacı Mehmet Kilimci Yürüyüş Yolu ‘’ olarak 

adlandırılması ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlhami DİNER, İlker GÜNGÖR ve Coşkun 

GÜLER’in 06.09.2021 tarihli önergesi meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;  

Yapılan görüşmelerde, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kilim Mensucat A.Ş. 

fabrikası yanında başlayıp, Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokuluna kadar devam eden 

yürüyüş yoluna ‘’ Hacı Mehmet Kilimci Sokak ‘’ ismi verilmesi ve bu yolun ‘’ Hacı Mehmet Kilimci 

Yürüyüş Yolu ‘’ olarak adlandırılmasına oybirliği ile karar verildi. 

16. İlçemiz Yenimahalle 363 ada 1-2-9-10 sayılı parsellerin imar durumunun sanayi alanı 

statüsünden çıkartılarak ‘’ Resmi Kurum Alanı ‘’ olarak değiştirilmesi için gerekli plan tadilatının 

yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun, Belediye Meclis Üyeleri İlhami DİNER, İlker 

GÜNGÖR ve Alaattin KARLATLI’nın 09.09.2021 tarihli önergesi meclis gündemine oybirliği ile 

alınarak yapılan müzakerede; 

‘’ 07.09.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunan Trakya 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne ait dilekçe incelendi.  

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi yazıda Edirne ili Havsa ilçesi Yenimahalle 363 

ada 1-2-9-10 da kayıtlı taşınmazların Sanayi Alanı olan imar durumlarının “Resmi Kurum Alanı 

(Gümrük Alanı)” olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. 

Yapılan incelemede bahse konu Yenimahalle 363 ada 1-2-9-10 da kayıtlı taşınmazlar üzerinde 

Gümrük Alanı yapılması planlandığı 23.08.2021 tarih ve E. 66594266 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı 

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden anlaşılmıştır. Söz konusu parseller 

Havsa Uygulama İmar Planında “Sanayi Alanı” olarak planlandığından parsellerin üzerine resmi 

kurum hizmet binası yapılabilmesi için plan değişikliğinin yapılması gerekmektedir. Ekte sunulan İmar 

Plan değişikliğine istinaden Edirne ili Havsa ilçesi Yenimahalle 363 ada 1-2-9-10 parsel kayıtlı 

taşınmazların “Sanayi Alanı” yapılaşmasından çıkartılarak “Resmi Kurum Alanı (Gümrük Alanı)” 

yapılaşma koşuluna göre Havsa Uygulama İmar Planına değişikliğin işlenmesi komisyonumuz 

tarafından uygun görülmüştür.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 08/09/2021 ‘’ denmektedir. 



 
 

Yapılan görüşmelerde, 363 ada 1-2-9-10 sayılı parselleri kapsayan imar komisyon raporunun 

kabulüne, yapılan plan değişikliğinin Havsa Uygulama İmar Planına işlenmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

17. İlçemiz Yenimahalle 18 ada 92 parselin batı kısmında bulunan yol fazlasının bahse konu 

parselin altyapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla imar planına yol olarak işlenmesi 

ile ilgili İmar Komisyonu raporunun, Belediye Meclis Üyeleri İlhami DİNER, İlker GÜNGÖR ve 

Alaattin KARLATLI’nın 09.09.2021 tarihli önergesi meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan 

müzakerede; 

‘’ 07.09.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunan 

Yenimahalle 18 ada 92 parselin altyapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla imar 

planına yol olarak işlenmesi talebi incelendi. 

Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. Yenimahalle 18 ada 92 parselin batı kısmında 

bulunan yol fazlasının bahse konu parselin altyapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla 

imar planına yol olarak işlenmesi talep edilmiştir. 

Yapılan incelemede bahse konu Yenimahalle 18 ada 92 parselin batı kısmında bulunan yol 

fazlasının bahse konu parselin altyapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla imar 

planına yol olarak Havsa Uygulama İmar Planına değişikliğin işlenmesi komisyonumuz tarafından 

uygun görülmüştür.  

İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 08/09/2021 ‘’ denmektedir. 

Yapılan görüşmelerde, 18 ada 92 sayılı parsel ile ilgili imar komisyon raporunun kabulüne, 

yapılan plan değişikliğinin Havsa Uygulama İmar Planına işlenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 
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