
KO}!İSYON RAPORL]

0ji02i?0]: taıihli Şııhııt ayı Bclı:dilç ]!tgclis ıoplıınıısında 3, Çündenı maddesi oltırak görüşülen

Zübeydc ÖZntVlİlr'in içkili yer bölgesi talebi, 26 sa.vılı karar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.

ıııaddçsinde beliı-tilen süre içerisiııdc görüşülerek neclise srııulnıak üzere Imar ve Çeşitli İşler

Koıııis1,on l ariııda kal ınasıııa karar veri l ııı i şıir.

Yıpılan iııçclçmedç: lliıııiz ıııcrkç,z Kaıiıkaş ll{ahıllçsi 5. Kaıairıdır Sokık No:l7 (693 ada 29 ı'e

i0 paı.sııiı adrç-siı,ıcie bulı_ııııııı tiişlılıııi]zıııın nıiılkiletiııiı,ı kı,ııdisine ııiı tıldı.ığtı. söz konusu 1'eıin bahÇe

içinıJe ihi katlı 1ılıı olclıığiı. Işleri Açııl.ı ıe çalışııra rrılısatlıınna iliŞkin 1'önetnıeliğin iÇkili Yer bÖlgesi

tılarak tespit e<iilcırıey,ecek yerler boşlıklı ]0. \4atidesi gereği yeriıı ınevcut halir-le .vasaklaYıcı bir

duruıııuıııııı olnıailığı, aııcıık iınar ]'liıııı dışıııdı koidığı \c tapu vasflırın tarlı olcluğu ve YaPı Kalı1

Bel gesini n de hııl uı,ııııadığı tcspi ı eıli l nı i şt i ı .

Söz koııiısıı ıalep ile ilgıli Zatıııiı \lıidıirliiğiiniiıı ()7]l2,}021 tıriiıii ı'e i:.-.i1179899,622.ÜI,?3224

sal,ı}ı 1ızısı ilt nııı]ki aııiı,ırııcıiığıi,la t:ııınilel \1iiılüılüğıiı"ıı.leıı asaliŞ rc gür'cnlik görüŞi"iniin sorulduğu.

gelen 1 3112/2a2l tarilrli ve E_90300506-ı9638-20211004092j0433023 sayılı ynz-ıda "balrsc konu adresin

o,ıçkili yer,, bölgesine alııııııasınd;r ve içkili }ıer olarak işletilmesinde genel güveıılik ve asayişin

korunıııası açısındaıı salıncasının olduğu'' şeklinde görüş r'erildiği aııliıŞılmıŞtır.

yapılaır tespitler ve ıılıııan göriiş tloğrullusrıncia. tOplantıya kalılaıı kon-ıis_vtııı üYeleriırin oY birliği

ile talebin reddinc karar verilıııiştır,

l}e}edil,c \,{cç}isıııe sııl,gıl"ia ıı"z- olıını-ır, ]] ()],20]]



KoMıSYoı{ kAPoRU

üj10],1?ü22 tarihti Şubat al,ı t3eledil,e \4ççlis toplantısıırıla 4. Ciünçiçnr maddcsi ıılarak giiriişü}en

§aiırı (iİ.\{)()Ğ'un içkili 1er |ıi,llgtsi ışlcbi. ]7 sur,ılt karaı ilc 539j saı,ilı tsclcdiı,c Kanunuııuıı f4.
nıaıldesiırdç iıeliıti]en siire içerısinde görüşiilcrck ıııeclisc srınulıııık i'iztrc inı.iı \ c Ççşiıji İşlı,r

Komisyonlıırına havalc cdilır-ıesi ne kııaı" veri i ııı i şı i ı,.

İliııız ıııerkez- Akajar \{alıullcsi Dcrçıkiji,Yolu -tlü ıda 1ü3 parsclıtc bıı]unan taşınn)az i}e iigili
daha d*ıa1,1ı inceleıııç ııpılabılıııesi ıçiıı koııuıııııı komis1,*niorda kalnıaşıüa ioplantı!,a kotıian konıisşe;n
üyeleriııin oy biriiği ile karar verilnıiştir.

l)cl*ıi i,ve Mççliş iııç sa,ı,gıJ"la aız olrınrır. ] ] ıü?i20?2
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0310212022 şUBAT AyI oı,aĞaN npı,p»iyp nrBcıis TOpLANTILARINDAN iiuan
«oiuisyoNuNA I{AvALE ooirpx KoNuLAR

Şubat Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısından havale edilen konular ile ilgili olarak

Komisyonumuzca yaptığımız çalışmalar sonucu, hazırlanan Komisyon Raporumuz aşağıda

sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur.

l, 03l0212022 tarıhi^\ Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen; Özel Can Sağlık

Hizmetleri Ltd, Şti. Vekili Bahadır BUZOL'un 14.01,2022 tarihli dilekçesi: Kırklareli İli, Merkez İlçesi,

Hacızekeriya Mahallesi, 426 ada 11 parselin imar planında "Özel Sağlık Tesisi Aianı" olarak

düzenlenmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzca, yürürlükteki imar planlarında, imar pian değişikliği

dosyasında ve mevzuatta yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

Kırklareli ili, Hacızekeriya Mahall,esi, 426 ada 1 1 parselin 8786,32 m' büyüklüğünde Maliye Hazinesi

mülkiyetinde olup, yürürlükteki imar planında E:1.00 Ygnç.1:26.50 m yapılaşma şaıtlarında, "Resmi

Kurum Alanı" fonksiyonunda kalmaktadır. Söz konusu parsel Kırklareli-Bulgaristan Yolu üzerinde

kalmakta olup, konum olarak kentin kolay ulaşılabilir konuınunda yer almaktadır. 426 ada 11 parselin

"Öze| Sağlık Alanı" olarak planlanması; İl btitılnüncle sağlık aianlarının yetersiz kalması ve kamu

yaranna bir yatırım olmasından dolayı kentimizdeki eksikliği tamamlayacağı gerekçesiyle

komisyonumüzca uygun görüimekted\r. 426 ada 11 parsele ilişkin ilgilisi tarafindan öneri imar planı

değişikliği dosyası hazır|atı|arak İmar Komisyonuna sunulana kadar, konunun daha sonraki Belediye

Meclis toplantılarında görüşülmek üzere İmar Komisyonunda kalmasına Komisyonumğzca oybirliği ile

karaı, verilmiştir.
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2.03l02/2022 tarlhli BelediYe MeÇlis toplantısından İmar Komisyonuna lıavale edilen; B) Engin AyDIN
Vekili Batuhan MENEKŞE'nin 28.01.2022 tarihli dilekçesi : Kırklareli İıi, Merkez İiçesi,

Karacaibrahim Mahallesi,500 ada 13 parselin imar hattının düzeltilmesi için sunulan uygı_ılama imar

Planı değiŞikliğinin Belediye Meclisi'nce onaylanması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Konu ile iigili oiarak Komisyonumuzca, yürürlükteki imar planlarında ve mevzuatta yapılan inceleme

ve değeriendirmeler neticesinde;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 500 ada 13 parsel 883 m2 büyüklüğünde, şahıs
mtilkiYetinde oluP, kısmen Konut+Ticaret Alanında, kısmen park alanında kısmen de yol alanında

kalmaktadır.500 ada 13 parsel kayıth taşıırmazda cephe hattının düzeltilmesi, trafo alanının parsel

alanından terkinin yapılabilmesi nedeniyle yeniden düzenlenerek yürürlükteki imar planındaki yapılaşma

Şaıtİarı korunarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Komisyonumuzca oybirliği

ile uygun bulunmuştur.



PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORUDUR

BelediYe Meclisinin 03l02l202l tarih ve 33 sayilı kararı ile yeniden değerlendirilmek
üzere Komisyonumuza havale edilen Belediye Mali Hizmetler Müdıirlüğünce 2022 yılınd,a
uYgulanmakta olan Su Ücretleri taı,ifeleri Komisyonumüzca 0I10U2O2İ tarihinden geçerli
olmak izere hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmuş ve Belediye Meclisinin Kasİm'ayı
toplantısında 163 sayıh kaı,ar ile kabul edilmiştir.

2021yılı sonu itibari ile Enflasyon oranl 0A36,08, Yenideıı değerleme oraıııYo36,20 ve
girdi maliYetlerindeki öngörülmeyen artışlar (Enerji malzeme ve bakım giderleri, personel
gİderlerİ, Tanıirat giderleri ve Çeşitlİ gideı,ler) sebebi l\e 0Il0:.12022 taihi itibari geçerli olan
Su Ücretlerindeki ortalama o/ol0 oİanındaki artış Enflasyon ve yeniden değerleme oranı
altında kaldığı anlaşılmıştır.

YaPılan incelemede Maliyet girdilerindeki aıtışlar sebebi ile 2022 yılı için öngörülen
Su m3 fiyatlarının giderleri dahi karşılayamadığı görülmüşttir.

Bu sebePten dolayı yeniden değerleme yapılmak sureti ile hazırlanan ve 4 sayfadan
oluŞan Su Ücret Tarifeleri 3110312022 tarihin-den geçerli olmak izere uygulanmasına
KomisYonumlzca Ersin KIRMIZITAŞ ve Fırat ALTINTEL' in Ret oylarına karşı oy çokluğu
ile karar verilmiş olup;

İŞ brı komisyon laporu Belediye Meclisinin görüş ve takdiı,lerine sunulur .0Il0312022

a
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PLAN BÜTÇE KOMiSYON RAPORUDUR

Belediye Meclisinin 03l02l202l tarih ve 33 sayıiı kararı ile yeniden değeriendirilmek
üzere Komisyonumuza havale edilen Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2022 y/ıında
uygulannrakta olan Çeşitli Ücret Tarifeleri KomisyonutilJzca 0ll0I12022 tarihinden geçerli
olmak tizere hazırlanank Belediye Meclisine sunulmuş ve Belediye Meclisinin Kasım ayı
toplantısınd a I 62 say ı|ı karar ile kabul edilmiştir.

202I yıIı sonu itibari ile Enflasyon oranl o/a6,a8, Yeniden değerleme oranı0/o36,20 ve
girdi maliyetlerindeki öngörülmeyen artışlar (Enerji ma|zeme ve bakım giderleri, Personel
giderleri, Tamirat giderleri ve Çeşitli giderler) sebebi i|e 0|l0112022 tarihi itibari geçerli olan

Çeşitli Ücretlerdeki ortalama 0Z10 oranındaki artış Enflasyon ve Yeniden değerleme oranı
altında kaldığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede müdüı,lüklere ait Maliyet girdilerindeki artışlar sebebi \|e2022 yıIı
için öngörülen Çeşitli Ücret tarifesindeki fiyatların giderleri dahi karşılayamadığı
görülınüştür.

Bu sebepten Enflasyon. Maliyet girdilerindeki aılışiar ve Mtidürlüklerden gelen
taleplerden dolayı yeniden değerleme yapılmak suı,eti ile hazırlanan ve 19 sayfadan oluşan

Çeşitli Üclet Tarifesindeki 31l0312022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasma
Komisyonum|}zça oy birliği ile karar verilmiş olup;

İş bu komisyon raporu Belediye Meclisinin görüş ve takdirlerine sunulur.0Il0312022
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