KTRKLARELi BELEDivn

vrBclisi r.q.srM Ayr ropLANTr cuxupnri

Toplantr Tarihi : 05/1112019
Toplantr Saati : 15:00
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Yfi

Performans Programrnrn gdriigtilmesi.

2020Mali Yrh ve izleyen 2021-2022 Mali Yrllarrna ait Belediyemiz Britgesinin gortigtllmesi.
2020 Yrhnda uygulanacak Qegitli Ucret Tarifeleri ile ilgili Plan Btitge Komisyon Raporunun
gorUgtilmesi.

4. 2020 Yrhnda uygulanacak Su Ucret Tarifeleri ile ilgili Pian Biitge Komisyon Raporunun gdriigtilmesi.
5. Miilkiyeti Belediyemize ait Krrklareli Merkez Prnar Mahallesi Mahyababa caddesi 530 ada 282
birlikte 486 m'kullanrm alanr olan Mezbaha Binasrnrn 4 yrl
stire ile kiraya verilmesi, kiraya verme iq ve iglemleri igin Belediye Bagkanr ve Enctimene yetki

parselde bulunan 2.547,5 m2 arsa alaru ile

verilmesi konusunun gcirtigtilmesi.

6.

Belediye Meclisi Uyelerinden Savag QEKINMEZ, Sualp ALDIJZ, Samet BABACIK, Ytiksel TA$KIN
ve Ayten DOYMAZ' rn Ulagrm Hizmetleri Komisyonu olarak, $ehir igi Halk OtobUsleri akrlli
elektronik bilet sistemine gegilmesi konusu hakkrnda verilen dnerge ile ilgili; Ulagrm Hizmetleri
Kornisyon Raporunun gdriigiilmesi.

.

Ernniyet Taksi Dulafr konusunda, Krrklareli Esnaf ve Sanatkarlal Odalan Birlik Bagkanh[rnrn talebi ile
ilgili; Ulagrm Hizmetleri Komisyon Raporunun goriiqi.ilmesi.

8.

$ahrs adrna tahdit karan olan ticari taksi plakalannrn aktiflegme stirecinin uzatrlmasr konusunda.
Krrklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odalarr Birlik Bagkanh[rnrn talebi ile ilgili; Ulagrrn Hizmetleri
Kornisyon Raporunun gdrtigtilmesi.
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9.

S.S. Krrklareli Ulagrni $ehir igi Karayolu Yoicu Tagrma Kooperatifinin, gehir igi yolcu ta$rma
ticretlerine zam yaprlmasr talebi ile ilgili; Ulagrm Hizrnetleri Komisyon Raporunun gdrtigtilmesi.
10. gerife ALLI' nrn 07.09.2018 tarihli ve 69929 sayrh dilekgesi ile beyan etti$; Mtlkiyeti Belediyemize
ait, ilimiz Merkez Tellakzade Mahallesi 224 ada 16 parsel (62,00 m'?) ile ilgili olarak 3194 sayrli imar
Kanunu gegici 16. maddesi uyarrnca Yapr Kayrt Belgesi ahnmrg olup, soz konusu parselin satrg
talebinin gortigtilmesi.
ll.Ramazan TARQIN'run 12.12.2018 tarihli ve 101869 sayrh dilekgesi ile beyan etti$i; Mtilkiyeti
Belediyemrze ait, ilirniz Merkez Kocahrdrr Mairallesi 195 ada 11 parsel (60,00 m') ile ilgili olarak 3194
sayrh imar Kanunu gegici 16. maddesi uyarrnca Yapr Kayrt Belgesi ahnmtg olup, soz konusu parselin
satrg talebinin gonigtilmesi.

12.Hakkr BALKANLI'nrn 22.02.2019 tarihli ve 117753 sayir dilekgesi ile beyan ettigi; Mtilkiyeti
Belediyemize ait, ilimiz Merkez Hacrzekeriya Mahallesi223 ada 41 parsel (85,50 m'?) ile ilgili olarak
3194 sayrh imar Kanunu gegici 16. maddesi uyannca Yapr Kayrt Belgesi altnmtg olup, sdz konusu
parselin satr g tal ebinin gdriigtihnesi.
13. Vatandaglar taraftndan Belediye Mecl isine yaprlan mtiracaatlar.
14. Resmi Kurum ve Kuruluglar tarafrndan Belediye Meclisine yaprlan mtiracaatlar.

$ehircilik Mtidtirltiftine ait konulann gortiqlilmesi.
16.0411012019 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen konular.
A- Vatandaglar tarafindan Belediye Meclisi'ne yaprlan mtiracaaflar.
a) Harun SAGUN ve Hiss. (Karakag Mah., 283 Ada, 13 Parsel): Krrklareli ili. Merkez ilgesi,
Karakag Mah., 283 ada 13 parsele iliqkin, oneri blok tadilatr ile Ticaret-Konut imarh oimast talebi.
b) Muhsin Nl5ifli'nin 27.09.2019 tarih 11418 sayrh dilel<gesi: itl donem $oforler Odasr
Bagkanh[r, iki donem Belediye Meclis Uyeligi yapail rahmetli Nureddin Nigit<ti'nin isminin
uygun gdrtildtifiii takdirde gehrimizde herhangi bir cadde, sokak veya uygun gonilecek bir alana

15. Belediye imar ve

verilmesi talebi

c) Belediye

Meclisi Uyelerinden Ebru niLCiq ILIK, Mahmut BOZAN, 6mer Faruk AKKOL
ve Savag QEKINMEZ' in ortak olarah verdikleri Revizyon ve ilave Geliqme Alanr imar
Planlarr ile ilgili tinergenin gtiriiqtilmesi: 1/5.000 Olgekli Revizyon Nazrm imar Planr'nrn
srnrrlannrn kentteki ilave geliqme alanlarrnrn da goz ontinde bulundurularak biittincill olarak
yeniden dtizenlenmesi ve bu do[rultuda imar plan gahgmalarr yaprlmasr teklifi.
B- Resmi Kurum ve Kuruluglarca yaprlan miiracaatlar.
a) Qevre ve $ehircilil< Bakanhfr, Toplu Konut idaresi Bagkanhfir, istanbul Kentsel Yenileme
Dairesi Baqkanhffnn27.09.2019 tarih 108093 sayrh yazrsr (Harnidiye Mahallesi, 1636 ada 1
parsel, 1894 ada I parsel, 1899 ada 1 parsel): Krrklareli ili, Merkez ilgesi, Hamidiye Mahallesi,
1636 ada 1 parsel, 1894 ada 1 parsel ile 1899 ada 1 parselde ayrrlmasr Onerilen trafo alanlanna
yonelik olarak haztrlanan Uygulama imar Planr Defiigikli[inin onay iglernlerinin temini ve akabinde
idareye bilgi verilmesi talebi.
C- Belediye imar ve $ehircilik Mtidiirltifiti'ne ait konu.
a) Yol boyu ticaret olarak tegekkiil etmiE konut alanlannda bulunan parsellerin zemin
katlarrnda ticaret kullanrmrna iligkin konunun Belediye Meclisi'nde deferlendirilmesi ve
karar altrna ahnabilmesinin gOrtigtilmesi: Resmi Gazete'de 03.07.2017 tarlh ve 30113 sayr ile
yayrmlanan (Defigik:RG-251112019-30842) Planh Alanlar imar Ydnetmelifi 01.10.2017 tarihinde
ytiriirltifie girdifiinden, Yonetmelifin rnadde 79, f bendi, l.frkrasr dofirultusunda, konut
kullanrmrnda yer alan parsellerde zernin kat ve yol seviyesinde veya agrga grkan bodrum katlannrn
yoldan cephe alan mek6nlarrnda, getirilecek kullanrma iliEkin otopark iirtiyacrnr kar;rlarnak
kaydryla. haikrn gtinltik ihtiyaglannr kargrlamaya ydnelik herhangi bir ticari faaliyet ytinittilebilmesi
igin ilgili idale n-reclisince yol boyu ticaret olarak tegekktil etti[i karar altrna ahnma gartr aranmakta
oldu[undan; Meclis tarafrndan yol boyu ticaret tegekktil ettifii cadde ve sokaklann belirlenmesi,
de[er artrglau goz oniinde bulundurularak ticari faaliyetlerin iicrete tabi tutularak izin verilmesi
konulannrn Belediye Meclisi'nde gortigtilmesi talebi.

tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen konu.
A- Resmi Kurum ve Kuruluglarca yaprlan mtiracaatlar.
a) Krrklareli Valili$ it ivlfifttittifii'niin 19.08.2019 tarih E.461350 sayrh yazrsr: Qevre ve $ehircilik
Bakanh[r'nln yazrsl ile Diyanet iqleri Baqkanhfr'na tahsis edilen ve i] Mtifttiltifti'ne teslimi yaprlan
Karakag Mahallesi, 694 ada 3l parselcle bulunan 4766 m2 tagrnmazrn Belediye Meclisi'nde

L7. BlA9D019

gorti;iiltip, ibadet aianr

ol

arak de$iqtirilmesi talebi.

tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen konu.
A- Resmi Kurum ve Kuruluglarca yaprlan miiracaatlar.
a) Krrklareli Valilifi it iUUftUtti[ii'ntin 14.02.2019 tarih 209 sa1,rh yazrsr (Camikebir Mah.,

18. 05/03/2019

I

1089

Parsel): Krrklareli ili. Merkez ilge, Can-rikebir Mahallesi, Kadastro Mtidtlrlti[tinde 1089/l
olarak kayrth, tescil drgr, DOP kapsarnr iginde yer alan Spor Alanrnrn ibadet Alanr olacak qekilde
imar plan defiigikli[inin yaprlmasr ve taqrrunazrn it nAtiftttrigti'ne tahsis edilmesi talebi.

Ada,

19. Belediye Bagkanhgrna ait konularrn g6rtigtilmesi

20. Dilek

ve tememiler.

?
N{ehmet Si1,'am
Belediye Bagl<anr
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