MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 04.09.2018

Saat:14.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
04.09.2018 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, İbrahim DOMURCUK
İzinli Olanlar: Haluk SAVAŞTÜRK

1. Gündemin 2 inci maddesi gereğince; 12.07.2018 tarihli imar plan değişikliği ile ilgili
dilekçenin görüşülmesine geçildi. İlgi dilekçede Edirne İli, Havsa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi
bulunan tapunun pafta; 13, ada: 6, parsel: 10’da kayıtlı taşınmazın 3 kat olan imar durumunun 4 kata
çıkarılması talep edilmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda; Cumhuriyet Mahallesi bulunan tapunun
pafta: 13, ada: 6, parsel:10’da bulunan taşınmazın imar plan değişikliğinin imar komisyonuna
havalesine oybirliği ile 6. derece tekniker kadrosu ile değiştirilmesine oybirliği ile,
2. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince; Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere Teminat
Mektubunun İller Bankasından alınması konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz işlerinde
kullanılmak üzere Teminat Mektubunun İller Bankasından alınması için Belediye Başkanı Oğuz
TEKİN’e yetki verilmesine oybirliği ile,
3. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince içkili yer bölge tespiti taslağı ile ilgili konunun
görüşülmesine geçildi. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29. maddesi gereğince içkili yer bölgesi,
mülki idare amirinin ve genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle 08/01/2007 tarih ve 2007/5 sayılı meclis kararında belirtilen bölgelerin aynen korunmasına ve
içkili yer bölge tespiti için aşağıdaki şekilde taslak kroki hazırlanarak mülki idare amirinin ve genel
güvenlik asayiş durumu hakkındaki görüşünün alınmasına oybirliği ile karar verildi. İçkili yerlerin her
derecedeki özel ve resmi okullar, öğrenci yurtları, kışla, cami ve mabetler, askeri kışla ve resmi kamu
kurum ve kuruluşlarına ait binalara yönetmelikte öngörülen 100 mt. mesafeden yakın yerlere ruhsat
verilmemesi şartı ile;
CUMHURİYET MAHALLESİ
:
1. FATİH CADDESİ
: Cadde üzerinde bulunan numara 17’deki Onur Sitesinden,
numara 113’teki taşıyıcılar sitesinde bulunan işyerlerine kadar, Numara 32’de bulunan Tutum evleri
sitesinden, numara 156’da bulunan Koza apartmanına kadar olan Fatih Caddesi güzergahının içkili yer
bölgesi olarak alınmasına oy birliği ile karar verildi.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Oğuz TEKİN
Meclis ve Belediye Başkanı

Mesut ÖZTÜRK
Meclis Katibi

İbrahim DOMURCUK
Meclis Katibi

