
BELEDivE rLAN BürçE Koivıisyo},I RApoRU

Belediye Mec]isinin 03l0312022 tariirli ve 42 sayılı kararı ile Pian Bütçe Komisyonuna
havale edilen 2022 MaIi Yılı Belediye Gideı, Bütçesine, Ek Ödenek Verilmesi ile ilgiii konu
hakkında 1,apılaır inc eleıne ve müzakeı.eleı. neticesinde ;

Ülkeıırizin 2021 eııflasyon ıakamlarıırııı bekleıreııden yüksek olınası, aıtan döviz
kı-ırlar'ı ve buıılara bağlı olarak ıııa] ve nralzenıe fiyatlarında beklenıneyen aıtışlarıır oluşması,
persoııel maaşlar'ı r,e diğer unsıırlaı,da öırgörı-ilmeyeıı aftışların meydana gelmesi sebebiyle
2022 Yılı Belediye Gider bütçesiııin ilıtiyaca yetmeyeceği öngörüldüğünden; Belediye
Meclisinin 03l0312022 tarilıli r,e 43 sa,vılı kararı ile Su Ücret taıifesine; Belediye Meclisiniır
03l0312022 tarihli ve 44 sayılı karaı,ı ile Çeşitii Ücret Tarifesiııe 3Il0312022 tarihinden geçerli
olmalt üzere aıtış yapılnrıştır. Gerek gerçekleşecek olan geliriır ve gerekse Müdüriüklerin ek
ödenek ihtiyacının daha iyi tespit edilnesi ınaksadıyla konunun mayis ayl meclis
toplantı s ıııda görüşlilııek tizere komisyonda kalırras ına;

Komisyoııumlızca oy birliği iie kabul edilmiştiı,

Belediye Meclisine arz olrıııur. 24103l20Z2



T. C. KIRKI,ARELİ BELEDiYESİ
BAŞKAl{LIĞI

a3l03/2022 MART AYI MEC TOPLANTISINDAN HAVALE
No:3, BiRLEŞİM NO: 1, oTIIRUM: 1

ToPLANTI
, GÜNDEM NO: 3, KARAR No: 36) KONU iıB ir,ciıi pıax BüTçEKOMİSYOİ{ TOPLANTISINA AİT TUTANAK KOMİSYON RAPORU:

03/03/2022 Maı1 aYı BelediYe Meciis toplantısındaıı havale edi]en konu ile ilgili yaptığınıız çahşmalar sonrıculrazırlanaır kolnisYoıı raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye Meclisine arz olunur 23l0312022

03lül2a22 Mart aYı BelediYe Meclis toplantısından iravale edilen gündemin 3. maddesini teşkil eden GelirVergisi l(anııı-ıu ile Bazı Kanuırlarda Yapılmasına Dair Kanrın gereği; 0Lo3.lLl2tarihinden geçerli olacak koşuluyla, 3(üÇ) aY (Mart - Nisan * MaYıs) süre ile Elektronik Ücret Toplaru ,r. otomatik Araç Takip Sistemi raporunu kullanarakilimizde faaliYet göstereıı 50 (eili) adet toplu taşıma aracına eşit ıniktarda ödeme olacak şeki}de ücretsiz taşınan (65 yaşüstii, eırgelii, Şelrit ve gazi Yakınları) vatandaşlarımızın karşılığında biniş başı 2,00 (iki) lira gelir desteği verilınesihakkındaki koıiu görüşüldü.

I(onıı ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde;

A{l,r,,)

l Son dönemde toPlu taŞıına hizmetlerinin yürütülmesinde temel girdi olan akaryakıt, lastik, yedek parça, taınirbakıın ve onarlm ınaliYetlerinin Yanı sıra şoför işçiıit tıcretieriıİiır aşırı yi.ikseimiş olması sebebiyle toplu taşıma lıizmetiveren Kırklareli UlaŞım KooPeratifi üye esnafına ücretsiz taşlma hizmetİnin agır ytıkıer oluşturduğu görülmektedir.7349 saYılı Gelir Vergisi Kaııunu ve Bazı Kanunlarda^ Değişiklikİapıl.as,ra Dair kanun ile 5393 sayılıBelediYe l(aııul]ı,ın 15, maddesine: "(Ek fıkra:2211212021-734gll0 mdl;'aeıediyeİer, kendisinden izinveyarulısat almak
Ya da hat kiralamak sııretiYle ÇalıŞan ve toplu taşlma hizmeti ytirtiten gerçek ,,ıe tüzel kişilere; niifus, lıattın uzııırluğu vehaffı kııllaıran SaYlsl kriterlerini esas alaraİ tespiİ edeceği hatİardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimliolarak Yaraı'lanaıılaıa. ilis.k]n gelir desteği ödemesi yaİabilir." hiikmtı eklenııiştir. Toplu taşıma lriznetleriniıı mali_ekonoınik olarak sürdtirıilebilmesi iÇiıı kaırunuıı bu dlzenieınesiırden lıareketle pl.tt.nİt üİl.;İ";İ;';e otoınatikAraÇ TakiP Sistemi raPolllllu kullanarak ilimizde faaliyet gösteren 50 (eili) adet toplu taşıma araclna gelir desteği
ö deııes i,vap ı l ıı,ıas ı kaçı ır ı l maz o l muştı.ır.

Kırklareli BelediYe sınırlan iÇerisinde toplu taşıma hizmeti verilen tüm hatlarda, ilgili mevzıatagöre iicretsizseyalıat hakkı bulıııraıı vatandaŞiarın ücretsiz taşıma hiimetiııden yararlandırllmaları neticesinde; 01.03,zLzltarihindeırgeÇerli olacak koŞuluYla, 3 (uÇ) ay (Maıt - Nisan - Mayıs) stire iİe Elektronik ücret Toplama ve otonıatik Araç TakipSisteıni raPorllnu kııllalıarak ilimizde faaliyet gösteren"ve aktif o]arak çalışan 50 (elli) adet toplu taşıma aracına eşitnıiktarda ödeıne olacak Şekilde ücretsiz taşıııan (65 yaş i,isti.i, engelli,. şe'hit ue gazi|akınları, jandarma_ emniyet, ınilliSporcu, görevli, zabıta, basın ve ormall ınuhafaza) vatandaşlarımİzın karşılıgınja biniş başı 2,00 (iki) lira gelir clesteğiverilınesiıre, ödeırecek ücıetsiz Yolcu biniş seyalıat gelir desİeğiııin Kırklareli"Başkanlçı bütçesinden karşılanmasına; bugelir desteği ödeınesiııin ilgili ay sonunda ZİbıtaÜ,io,ııtıgtıİc.e düzenlenecek ödeme evrakları iie bir sonraki ay MaliHizmetler Müdürlüğiince lıak sahibi taŞlınacılara ödenmesiırİ katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.2 3l03/2022
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PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih: 23.03.2022



T.,C. KIIIKL,A.RELİ BELEDfYESİ
BAŞKANLIĞi

ULAŞIM HİZMETLERi VE PLAN
BÜTÇE KOMİSYONU

jf},
ç,,ry

Tarih: n.a3.2022

üla3n022 MART A}aI
NO:3, ninınşİna
rıizıçBrr,Eni vg

TOPLANTISINDAN HAVALE ToPL.{NTI
l{O: 1, oTIJRUM: ı, ÇÜıŞonM No: 2, KARAR No: 35) KONU iıB iıcir-i uı,aşrı,r
PLAN nÜrçn xoryrİsyoN TopLANTISINA air ruraNar xoıwisyoN RApoRu:

03l0312022 Mart ayı Belediye Meclis toplantısından havale edilen konu ile ilgili yaptığımız çalışmalar
Sol1llctt hazırlanan komİsyon rapolumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye Meclisine arz olunur Brc3D022

022 MART EDİLEI.{

03l0312022 Maı1 ayı Belediye Meclis toplantısından havale edilen gıindemin 2. maddesini teşki1 eden
Klrklaı'eli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığının 08.02,2022 talİh ve 53 sayılı yazısından
anlaŞılacağı belediyemiz sınırlarında faaliyet gösteren açık ve kapalı otoparklard a 2022 yılında uygulanacak
ücret tarifesi hakkındaki konu görüşüldü.

Konu ile il i olaı,ak de neticesinde;

05.I0.202] taril-ı ve l41 ırolı.ı Belediye Meclis Kararıyla yüriirlüğe gireıı Kırklareli Betediyesi Sıırırlarında
Faaliyet Göstereıı Açık ve Kapah Otoparklar ile Yol Üstii Otopark Yönetmeliğine istinaden belediyemiz sınırlarında
faaliyet gösteren açık ve kapalı otoparklara yukarıda tabloda beliıtilen oranlarda zam yapılmasııra katılan
ı-il,gl.r'r, o1, b irliği i i e karar verilmiştir. 23 l 03 l 2022

PARK sÜnnsİ PARK Ücnnrİ
0 - 30 DAKİKA 5,00 TL

-10 DAKİKA_ 1 SAAT 10,00 TL
1 SAAT_2 SAAT 12,00 TL

2 SAAT _ 12 SAAT 15,00 TL
12 SAAT _ 24 SAy'^T a^ 

^n 
,T,T

Lv )vv I lJ

AYLIK ABONELİK 350,00 TL



Ko}liSYoN RAPORt.
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tıiıiigi iic kiiı,iıı \ cri}ıııi;ıiı,.

Ktıııurlıı ilgiii r.alrılıııı r.azışı,ıııılıır.lı: Kıı,1.1ıiı,cl: \ ıtliiiii İl l,'ltılililiigi.iııiin ](ı.l0.202l taı'ilı F"-
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rı.ygıılaırıa cteğişikiiğiıı1. gidildiği llgi l)i},an(:ı iştcri Başkııılığı ıalinıiıtı ilc hilıİirilırıiŞtir.
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'ıı

kııilaırırrıi.laıi ('ııilz_c rıkiııışrıik iıı,ı,iı]itl hiı şel,ıiıl., ktl,.,ııLçıııııc-ti ıç iŞlenriIlt]aıl SOılra sıalıdart [ıiı ılılıtıllı

üaşırrarali. cüıı|tl.ç irılcıııiııııı ııoı,ııııl L:cI}azc]ı,ı,.lc oi.liıgiı giLıi 1ııl,ıılııiısı ge ı'ckti;iİ ['.,cliı'tilnııŞüil ('cıiiızc

işlı,nıincle sosr.tıl ı]ıesalc krııallarııııı tlikkaı ct]ilcrt:k ı,apılıııasıııııı [ı\]uLlıı olilıığiı LıclinilnıiŞıiı"

Ttiııi iıu hilgiierin ışığıırcia; tıcııiiz.eleriır L:aıııiieriııi/ılcn kaltlıri|ıııa işleı'ı"ıiııc ı'aPılıı'ı iı-ıcelc:ıı''i''lljc','-

giizlenıleı.iıııizclc başlaııılclığı clii tjikkatçı ıilıııciığıncla. vet-at ctlcı-ı viltt'ılidaŞlar]llllZlll ccıııızclcı'iı'ıiıı

cıiırıi]eı.iıı-ıiz_.ltıı kalclırılırıtı_<ıırııı r ıilterıilı l.clıı,ıi]ci,ı kt,ııtıiaıa ıiİlikaı crlİlcrcİi } ıı1-''1'-.}-' ' 
-'''' 
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T.C
I«RKLARELİ BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

;"$,
k

inran xoivıisyoNu RApoRu
Tarih: 2810312022

02l11l202l K,A.SIM AyI vE 03ı0212022 şuBAT AyI oLAĞAN BELEDİvE ıı.rBcı,is
TOpLANTILARINDAn iiuan ı<oırisyoNuNA HAvALE poiı-nN KoNULAR

Kasıırı ve Şrıbat Ayı Olağaıı Belediye Meclis Toplantılarından lrai,ale edilen konular ile ilgili olarak

Komisyoııı-ımlızca yaptığımız çalışnıalaı, sonlıclı. hazırlanan Konrisyoır Raporlılııuz aşağıda

suııı.ılnıaktadır. Belediye Meclisi'ne arz o1ı-ını_ır.

|. 02l1112021tarilıli Belediye lr4eclis toplantısıırdaıı Iırıar Koıııisvoırı-ına 1,ıavale edilen; Posta ve Telgraf

Teşkilatı Anoııim Şiı,keti Yapı Daire Bakarılığı'ıiıır 01.1I.2a2I tarilı B072 sa,vı[ı yazısı. (Karakaş lvlah..

734 ada 113 parsel): Kıı,klareji İti. Merkez İlçesi. Kaıakaş lvlaha]lesi, -/34 ada 113 parsele yönelik Bitişik

Nizam 6 kat Ticaret Alaırı olarak hazıı,latılaır öıreri imar planı değişikliğiııin Belediye Meclisi'nce

onay,lanması talebi ile iigili komis_voır raporunun görüşülınesi.

Koıru İle ilgİlİ olaı,ak Komis1,oırtımuzca. yeriırde, yürtirliikteki iınar planlarıırda_ imar plaı-ı değişikliği

dosyasında ve me,ı,,zuatta yapılan inceleme ve değerlendirnıeler neticesinde:

Koı,ıu ile ilgili olarak Komis1,oırul]ltızca. Şchiı İınaı, Planıı-ıda, iı-ırar planı değişikliği dosl,asıı-ıdiı,

Edirne Kıi]tür Varlıklarıııı Korun-ıa Bölge Kı-ırı-ılı,ı Kararlarında yapılan inceleme ve değerlendiı,ıııeler

ıleticeSinde;

I(ırklareti iIi, Merkez İlçesi. Karakaş Maiıallesi,731 ada.113 parsel 1.059.38ni'büyüklüğünde Posta

ve Telgı,af Teşkilatı Aıroıriııı Şirketi ıııülki,vetiııde olup. ü,tiriirlıikteki l/5000 Ölçekli \azınr In-ıar

Plaıııııc]a "I(aırıu Hizııret Alaııı". 1/l000 Ölçekli Uygı-ilanıa İırıar Planıııda "Resmi Kurum Alaı-ıı"

fbnksiyoııunda ve Edirne Ktiltıir Varlıkları Korı.ınra Kurıılu'nuır 25,02.2019 tarilr ve 5741 sayılı kararı ile

belirleııen koruına alanı sınirları içiırde kalmaktadır.'l34 ada 113 paı,sele iiişkin Bitişik Nizam 6 kat

,vapılaşma koşı-ıllarında "Ticaret Alaı,ıı" olarak hazırlanan imaı plaııı değişikliği dosyasıııın, Edirne

Ktilür Varlıklarıi-ıı Koruma Bölge Kurulu'ıra suııtılırıası ı-ıeticesiırde E,K.V.K Bölge Kı-ırıılu tarafındaı,ı

aluraır22,02.2072 tari}r8141 sayılıKararcla "...l]2ptır,ıel.i.rıg,iiııey.çınıı,ıııclcıııdcı4nıetre!üpılıalç/Oşm,,

nıe,ıtı.fbsi bırcıkılarcık ve Karcıkcış Ccıırıii l.cıı,tı nda 5 kcıt cıncılı()/ tcıı,cıJiııda 6 kat kar]eıııeli olarcık

cltizeltildiği şekilde uvgurı olduğuna karcıı,verilclı. " denilıırektedir,

Kırkiareli İii, Merkez İlçe. Kaıakaş N4alralles\,'l34 ada,113 parselde. 22.02.2022tar\|ır,e 8l41 sayılı

E.K.V.K Bölge Kurı.ılıı Kararı doğrlıltı-ısıında lıazırlatılaıı iıııar planı değişiklikleri K<ın-ıisy-,oıııııııtızca

o 1, L-ı i r I i ğ i i l e ııy g uıı b ı-ı l uırnr ıı ş tı-ır.



T.C
KIRKLARELİ BELEDİYE

BAŞK_ANLIĞI

;*,q
ivıı.n ronıisyoNu RApoRu

Tarih: 2aa3n022

2.0310212022 tarihli Belediye Vleclis toplaırtısındaıı. İıırar Konıisl,tııırına lravale edilen; Özel Can Sağlık

Hizmetleri Ltd. Şti. Vekili Bahadır BUZOL'uıı 14.0|.2022 tarihli dilekçesi: Kırklareli İli, N,{erkez İlçesi.

Hacızekeriya ]vlahailesi, 426 ada 11 parseliıı in-ıar planında "Özel Sağiık Tesisi Alanı" olarak

di.izenl enırresi tal ebi ile ilgi li koni syoır raporunun göriişülııres i.

Konlı ile ilgili olarak Koıııisvoı-ıı-tı,ııuzca. 1iiı|irliikieki inıar plaı-ılarında. iı,ııar plan değişikliği

dosyasında ve ıTıevzlıatta yapı laır i ııcelenre ve de ğerlend irıneler ııeti ces inde ;

Kırklareli ili, Hacızekeriya Maliallesi, 426 ada 'l l parsel, 8786,32 nı'btil,tikli.iğtinde Maliye Hazinesi

nıtilkiyetinde oirıp, yürürliikteki imar plaırında E:1.00 Yglç6k=26.50 m yapılaşma şartlarında, "Resıııi

Kurum Alanı" fonksiyoıruııda kalınaktadır.

Konı.ıya ilişkin. Çevre. Şehircilik ve İl,üiın Değişikliği Bakanlığı ]Vlekansai Plaıılan-ıa Geıie]

Miidiirlüğü'nün 14.03.2022 taril,ı 316530j sai,,ılı yazısı'nda, "...]ıııar Kcııııırıı.ııııııı Ek 8. ıııaclcle

hiikiinıleriııe göre nüfusu, yapı ;,-oğıırılılğıııııı, kat adedini, biııa yüksekliğiııi cıı,ffırıııanıak koşıılııyla pcı,.ıe l

brızuıda.foııksiJıon değisikliğine J,önelik plaıı değişikliği vapılabileceği, aııcak,fbnk,çiyoıı cleği,ıikliğifle

birlikte kcır tıd., bi ııi artt ırcın u11

değişikliğiııiıı Jıapı/ctıııtt.ııttc,ctğt..." deı-ıilnrektedir. Ancak: "Ozei Sağlık Tesis Alaıııııda" kııllanılacak

tekııolojik cihazlarıır lracinrleri ve ),i.lkseklikleri ile sağlık tesisi içinde 1,er aIacak katlara ve kaı]ar

içindeki bölüınlere taze lıava girişi ı,e çıkışı r,e de kat y|iksekiiklerinin teknolojiııin getirdiği boyutta

kı"ıllanılabilnresi içiır Ygnç6t:26,50 ırı yapı _vüksekliğine karşılık geieıı kat adedi sa5,ı5ıııı aşıııaırrak

şartıyla, 1,apı yiiksekliğiırin Y.nçok:31.50 ıır o1arak değiştirilnıesinin uygun olacağı değerlendirilnrektediı.

Kırkiareli i]i. Hacızekeriya N4ahallesi. 426 ada 11 parsele ilişkin; E:1.00, Y.nçoı.:31.50 ıı-ı r,e

foıüsiyonu "Özel Sağlık Alaııı" olarak ilgilisi tarafiırdaıı hazırlatılan inıırr planı değişiklikleri

Komisyonumuzca oybiriiği iie uyguır bıılurunuştur,



0510412022 NİSAN Ayl oLAĞAN BELEDİyE MEcLiS TopLANTISINDAN HAvALE
r»İr,nN KONU iı,n irciri rLAN ULAşIM rrizıvrBrr,rcni VE rLAN nürçr xonrisyoış
TopLANTISINA ıir ruraNAK KoMisyox RApoRU:

0510412022 Nisan ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşıın Hizmetleri ve Plan Bütçe Koınisyonumuza
lravale edilen konu ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu hazt|anan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur.
Belediye Meclisine arz olunıır. 0510412022

022 iyn VALE

0510412022 Nisan ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Koınisyonlarımıza
lıavale edilen S.S. Kırklareli Ulaşım Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi başkanı Şenol FİLİZ'in zarn talebi konusrı
görüşüldü.

Konu ile ilgili olarak komisyonuınuzca S.S. Kırklareli Ulaşım Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi başkaırı

Şenol FİLİZ' iıı talebi konusunda yapılaır değerlendirilmesi neticesinde;

Belediye Meclisimizce en son 2022 yılı Ocak ayında şehir içi yolcu ücret tarifesine zam yapılmıştır. Zam
yapılaır tarilrte en fazla toplu taşıma gideri olan motoriır ||,52 TL. ikeıı, 30.04.2022 tarihinde 22,|4 TL. olınuştur.
YaklaŞık olarak %95 artmıştır. Gelen akaryakıt artışınla beraber tiim taşıma giderleri aynı oranlarda artış göstermiştir.

Yukarıda belirtilen akaryakıt giderlerindeki artış göz önüne alıırdığında aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde
şehir içi toplu taşıına ücretlerine zamyapılmasına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 0510412022

EskiTarife YeniTarife EskiTarife YeniTarife

ücnrr TARiFEsi
ındirimli
Biniş (TL)

ındirimli
Biniş (TL)

Tam Biniş
(TL)

Tam Biniş
(TL)

Şehir İçi- İndi Bindi (39 kan) 3,4o 4,50 4,1"5 6,50

Şehir İçi- Kampüs (39 kart) 4,00 5,00 4,5o 6,50

Hundi Hatun ÖğrenciYurdu, Evladı
Fatihan Öğrenci Yurdu - Kampüs - Ahmet
Cevdet Paşa Yurdu(39 kart)

2,20 3,00 3 00 4,50

Kredi Kart Binişleri 5,00 7,50 5 00 7,50

ELEKTRONİK KART ÜCRETIERi

EskiTarife YeniTarife

Tek Binişlik(Q Bilet) Kart Bedeli 6,00 8,00

Çift Binişlik (Jewel) Kart Bedeli ].].,50 İptal

VA§ PıW,



Değişrııiyon20,0OBayi 39Kart Ücreti

Değişmiyor30,00 (KDV Dahil)
Kişiselleştinilrniş 39Kart Ücretii


