MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı tarihi: 04.02.2021

Saat:10.00

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin
04.02.2021 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, Hasan ÖZEN, İlker GÜNGÖR, Coşkun
GÜLER, İlhami DİNER, Özcan ARSLAN, Alaattin KARLATLI
Melahat ERHAN,Ömer Sacit SAKARYA

1. Gündemin 1 inci maddesi gereğince Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 54 ada 89
parselin, Mustafa KOÇ’a ait olan 54 ada 16 parsel ile takas edilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.
20.11.2020 tarih ve 2020/143 sayılı Havsa Belediye Meclis kararı ile yoldan ihdas edilen
5.000,00 – TL rayiç bedelli Cumhuriyet Mahallesi pafta 11 ada 54 parsel 89’da Havsa Belediyesi
adına kayıtlı taşınmaz ile 5.750,00 – TL rayiç bedelli Cumhuriyet Mahallesi pafta 11 ada 54 parsel
16’da Mustafa KOÇ adına kayıtlı taşınmazın değer farkı gözetmeksizin takas edilmesi uygun görülmüş
olup, takas işlemi için Belediye Başkanı Av. Aydın BALKAN’a yetki verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
2. Gündemin 2 inci maddesi gereğince 07.02.2018 tarih ve 2018 – 26 nolu Havsa Belediyesi
Meclisi kararı ile Belediyemize ait Helvacı Mahallesi 23 Kasım Caddesi No:26/1 adresinde bulunan
bağımsız bölüm, Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ‘’ Aşevi Projesi ‘’
kapsamında 3 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Tahsis süresinin uzatılmasına ilişkin Havsa Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 25.01.2021 tarih ve 30 nolu yazının görüşülmesine
geçildi.
5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin ‘’ d ‘’ bendinde ‘’ Kendilerine ait
taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî
idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek
üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis
amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara
göre yeniden tahsis mümkündür ‘’ denmektedir.
Yapılan görüşmeler sonucunda, Belediyemize ait Helvacı Mahallesi 23 Kasım Caddesi
No:26/1’de kayıtlı taşınmazın T.C. Havsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına
3 (üç) yıl süre ile ‘’ Aşevi Projesi ‘’ kapsamında kullanılmak üzere tahsis edilmesine oybirliği ile karar
verildi.
3. Gündemin 3 üncü maddesi gereğince Hacıisa Mahallesi 4 pafta 146 ada 1 parselin arka
kısmında bulunan yol fazlasının satın alınması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine
geçildi.
“ 06.01.2021 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında komisyonumuza havale olunun Ali Şeker
'e ait dilekçe incelendi.
Komisyonumuz eksiksiz olarak toplandı. İlgi dilekçede Edirne ili Havsa ilçesi Hacıisa
Mahallesi pafta:4 ada:146 parsel:1 ‘ in kuzeyinde bulunan yol fazlasının satın alınması talep edilmiştir.
Yapılan incelemede Hacıisa pafta:4 ada:146 parsel:1’in kuzey kısmında Eski Edirne Caddesi
güzergahında yol fazlası alanın olduğu tespit edilmiştir. Yol fazlası alanın mevcut haliyle yoldan ihdas
edilip tek başına parsel olarak kullanılamayacağı belirlenmiştir. İlgi parselin kuzeyinde bulunan alanın
yoldan ihdas edilmesi, yoldan ihdas edilen alan ile 4 pafta 146 ada 1 parselin tevhid edilmesi ve oluşan
parselin 2 kısma ifraz edilmesi , ifraz edilen yeni parsellerden 250,00 m2 olanın Ali Şeker adına tescil
edilmesi ve diğer parselin Havsa Belediyesi adına tescil edilmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
İşbu rapor yüce meclisimize arz olunur. 14/01/2021 ” denmektedir.
Yapılan görüşmelerde, Hacıisa Mahallesi 4 pafta 146 ada 1 parselin arka kısmında bulunan yol
fazlasının satın alınması ile ilgili imar komisyon raporunun, imar komisyonuna tekrar havale
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Ford Trucks marka, 4x2, 1833 yataksız
kabin şasi üzerine 13+1,5 metreküp çöp kamyonunun Belediyemiz adına hibe olarak kabul edilmesi ile

ilgili Belediye Meclis Üyeleri İlker GÜNGÖR, İlhami DİNER ve Hasan ÖZEN’in 04.02.2021 tarihli
önergesi meclis gündemine oybirliği ile alınarak yapılan müzakerede;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe
edilen 19928-K1352 DMO numaralı 1 adet Ford Trucks marka, 4x2, 1833 yataksız kabin şasi üzerine
St52, 13+1,5 metreküp çöp kamyonunun ivazsız ve şartsız olarak Belediyemiz adına hibe olarak kabul
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
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