MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 07.03.2017

Saat:14.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
07.03.2017 Salı 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, Ahmet UZUN, Haluk SAVAŞTÜRK, İbrahim
DOMURCUK

1 5393 sayılı Belediye Kanunun, Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı maddesinde;
“p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını,
bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,
meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek işlettirmek veya kiraya vermek;
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” Denilmektedir. Havsa
Belediyesi kanununda verilen yetkiye dayanarak 09.01.2015 tarih ve 2015-08 sayılı Belediye Meclis kararı ile
Belediyemiz sınırları içerisindeki T plakalı ticari araçlar için düzenleme yapmıştır. Bu kararda; “Havsa ilçe
merkezinde geçmişte belirlenmiş bir taksi sayısı bulunmamakla birlikte çeşitli düzenlemelerle faaliyetlerini
yürüten 7 adet araç ve taksi esnafı bulunmaktadır. Ancak bunların çalışma şartları, alım satım yada miras
yoluyla devirlerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı bilinmektedir. Emniyet trafik birimlerinden alınan bilgiye
göre havsa ilçe merkezi için 22 T 7500-22 T 7999 sıra nolu 500 adet taksi plaka rezervi yapıldığı öğrenilmiştir.”
Denilmektedir. Bu tespitler ışığında söz konusu belediye meclis kararı ile 15 adet Taksi Plakası ihdas edilmiş ve
halen taksi hizmeti veren esnafa geçmişten gelen taşımacılık hakları dikkate alınarak ticari taksi tahsis belgesi
verilmesi kararlaştırılmıştır. Gerek söz konusu meclis kararının alındığı tarihte, gerekse komisyonumuza havale
edilen dilekçenin kayıtlara girdiği tarihte dilekçe sahiplerinin bir taksicilik faaliyeti olduğu, geçmişten gelen bir
mükteseb haklarının bulunduğuna dair herhangi bir bilgi belge elde edilememiştir. Kaldı ki 09.01.2015 tarih ve
2015-08 sayılı Havsa Belediye Meclis Kararı mutat yöntemlere ilan edilmiş ve Havsa da ticari taşımacılık yapan
tüm kişi ve taraflara duyurulmuştur. Söz konusu meclis kararına karşı dilekçe sahiplerinin veya herhangi bir
şahısın taksi sayılarının belirlenmesi ilişkin düzenlemede mükteseb haklarının dikkate alınmadığı iddiasıyla
süresi içinde dava da açılmamıştır. Yukarıda açıklanan yasal mevzuat ve Belediye Meclis Kararları neticesinde
Komisyonumuza havale edilen Ruhi TAŞ isimli dilekçede belirtilen bir mükteseb hakkın varlığından
bahsedilemeyeceği kanaatiyle, dilekçe konusu talebin reddedilmesi gerektiği Komisyonumuzca oy birliğiyle
karar verilmiştir.” denilmektedir. Trafik komisyonu raporu ile ilgili yapılan görüşmeler sonucunda; Trafik
Komisyonu Raporunun kabulüne oybirliği ile,
2 İlçemiz Hacıgazi Mahallesi gavurdere mevkii güzergahında ada: 41, parsel: 158’de kayıtlı taşınmaz
üzerinde imar plan değişikliği yapılması istenmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; Hacıgazi Mahallesi
Gavurdere mevkii güzergahında ada:41, parsel:158’de bulunan taşınmazın imar plan değişikliğinin imar
komisyonuna havalesine oybirliği ile,
3 İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi güzergahında ada: 61 üzerinde imar plan değişikliği yapılması
istenmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; Cumhuriyet Mahallesi güzergahında ada:61’in imar plan
değişikliğinin imar komisyonuna havalesine oybirliği ile,
4 İlgi yazıda; Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 42 ada, 105 parsel,in içinden geçen fiiliyatta da
ilçemiz Küçük sanayi sitesinde yol olarak kullanılan yerin imar planına işlenmesi talep edilmektedir. Yapılan
görüşmeler sonucunda; 03.03.2017 tarihli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına istinaden; önerilen imar
plan değişikliğinin kabulüne oybirliği ile,
5 Belediyemizin ihtiyacı olan Sayısal Halihazır Haritaların İller Bankası Anonim Şirketinin uygun
göreceği harita yapım tekniği ile yaptırılması için İller Bankası Anonim Şirketine yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.
işbu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
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