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2020 Yrhnda uygulanacak Su
Raporunun gtirtiqiilmesi.

cret Tarifeleri ile ilgili PIan Biitge Komisyon

Belediyemiz 2020 yrh su ticret tarifelerinin ekli 3 sayfadan ibaret cetvelde gosterildi[i
gekilde kabultine, 0110112020 tarihinden itibaren yeni miktarlar iizerinden 12 donemde
tahakkuk yaprlarak uygulanmasrna, oybirliliyle karar verildi.

Belediye Meclisi yelerinden Savaq QE Sualp ALD Samet BABACIK,
Yiiksel TA$KIN ve Ayten DOYMAZ' rn Ulaqrm Hizmetleri Komisyonu olarak, $ehir
igi Halk Otobiisleri akrlh elektronik bilet sistemine gegilmesi konusu haklunda verilen
tinerge ile ilgili; Ulaqrm Hizmetleri Komisyon Raporunun gtirtigtilmesi.

Detayh incelemeler yaptlmasr amacryla konunun daha sonraki Belediye Meclis
toplantrlarrnda gdriiqtilmek tizere Ulaqrm Hizmetleri Komisyonunda kalmasrna, oybirli[iyle
karar verildi.

KARAR 6ZTTL

2020 Yrh Performans Programrnrn gtirtiEiilmesi.
Belediyemiz 2020 yrh Performans Programrrun Kasrm ayr 2. birlegiminde gdrtiqtilmek

tizere Plan Komis karar verildi.havalesine,

2019n79

2020 Vlali Yrh ve izleyen 2021-2022 Mali Yrllarrna ait Belediyemiz Biitgesinin
gtiriiqiilmesi.

2020 Mali yrh izleyen 2021-2022 Mali yrllarrna ait Belediyemiz Gelir-Gider biitgesinin
Kastm ayl 2. birlegiminde gortigtilmek tizere Plan Biitge Komisyonuna havalesine,

le karar verildi

20r91180
cret Tarifeleri ile ilgili PIan Biitge Komisyon

Raporunun gtirtigiilmesi.
Konunun daha detayh incelemeler yaprlmasr amacryla Plan Btitge Komisyonunda

2020 Yrhnda uygulanacak Qegitli

birl le karar veridi.

Mtilkiyeti Belediyemize ait Krrklareli Merkez Prnar Mahallesi Mahyababa caddesi
530 ada 282 parselde bulunan2.547,5 m2 arsa alanr ile birlikte 486 m'kullanrm alanr
olan Mezbaha Binasrnrn 4 yrl siire ile kiraya verilmesi, kiraya verme ig ve iqlemleri iqin
Belediye Baqkanr ve Enctimene yetki verilmesi konusunun gtirtiqtitmesi.

Mtlkiyeti Belediyemrze att Krrklareli ili, Merkez ilgesi, Prnar Mahallesi Mahyababa
caddesi 530 ada 282 parselde bulunan 2.547,5 m' arsa alanr ile birlikte 486 m'kullanrm alanr
olan Mezbaha Binasrrun, 4 yrl stire ile kiraya verilmesi ile ilgili; Belediye Bagkanr ve
Belediye Enciimenine yetki verilmesine, oybirlifiiyle karar verildi
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Emniyet Taksi Dura[r konusunda, Krrklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odalarr Birlik
Bagkanh[rnrn talebi ile ilgili; Ulagrm Hizmetleri Komisyon Raporunun gtiriigiilmesi.

Adliye binastntn bulundulu yerde gevre dtizeni ve yaprlagma miiqteri potansiyeli agrsrndan
tam olarak olugmadrfrndan taksicilerin mafdur olmamasr igin 31.12.2020 tarihine kadar eski
duraklarrnda da gah gm a izni verilmesine, oybirlifiiyl e karar verildi.
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$ahrs adrna tahdit kararr olan ticari taksi plakalarmm aktiflegme siirecinin
uzahlmasr konusunda, Krrklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odalarr Birlik Bagkanhlrnrn
talebi ile ilgili; Ulagrm Hizmetleri Komisyon Raporunun gtiriiqiilmesi.

$ahrs adrna tahdit karan olan ticari taksi plakalanrun aktiflegme siirecinin 01.01.2021
tarihine kadar le karar verildi.
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S.S. Krrklareli Ulaqrm $ehir Karayolu Yolcu Tagrma Kooperatifinin, qehir igi
yolcu tagrma ticretlerine zam yaprlmasr talebi ile ilgili; Ulagrm Hizmetleri Komisyon
Raporunun gtirtigtilmesi.

Aqa[rdaki tabloda belirtilen gekilde $ehir iqi yolcu ticretlerine zam yaprlmasrna,
oybirli[iyle karar verildi.
$ehir igi - indi Bindi : Ogrenci 2,50-TL Tam 3,00-TL
$ehir igi - Ahmet Cevdet Paga Yurdu : Ogrenci 2,OO-TL Tam 2,50-TL
Ahmet Cevdet Paga Yurdu - Kamptis : Ogrenci 2,00-TL Tam 2,50-TL
$ehir igi - Kamptis : Ofrenci 3,00-TL Tam 3,50-TL
Hundi Hatun Ogrenci Yurdu, Evladr Fatihan Ofrenci Yurdu - Kamptis : Olrenci 2,00-
TL Tam2 TL

Ramazan TARQIN' nn 12.12.2018 tarihli ve 101869 sayrh dilekgesi ile beyan etti$;
Miilkiyeti Belediyemrze ait,itimiz Merkez Kocahrdrr Mahallesi 195 ada 11 parsel (60,00
m2) ile ilgili olarak 3194 sayrh imar Kanunu gegici 16. maddesi uyannca Yapr Kayrt
Belgesi ahnmrq olup, stiz konusu parselin satrg talebinin gtirtigtilmesi.

3194 sayrh imar Kanunu gegici 16. maddesi uyannca satrgr ile ilgili; Belediye Bagkanr ve
Belediye Enciimenine yetki verilmesine, oybirli[iyle karar verildi.

Hakkr BALKANLI' nm 22.02.2019 tarihli ve 117753 sayrh dilekqesi ile beyan etti$;
Miilkiyeti Belediyemtze ait, itimiz Merkez Haczekeriya Mahallesi 223 ada 4l parsel
(85,50 m2) ile ilgili olarak 3194 sayrh imar Kanunu gegici 16. maddesi uyannca Yapr
Kayrt Belgesi almmrg olup, sOz konusu parselin satrg talebinin gtiriiqiilmesi.

3194 sayrh imar Kanunu gegici 16. maddesi uyannca satrqr ile ilgili; Belediye Baqkanr ve
Belediye Enctimenine yetki verilmesine, oybirli[iyle karar verildi.

Vatandaqlar tarafindan Belediye Meclisine yaprlan miiracaatlar.

a) Zeki KILIQ ve Fatma KILIQ'In 23.10.2019 tarihli dilekgesi (Hamidiye Mah., 1653
Ada,8 Parsel): Krrklareli ili, Merkez ilgesi. Hamidiye Mahallesi, 1653 ada 8 no'lu
parseldeki tagrnmazrn yaprlagma kogullarr aynr kalmak kogulu ile Aynk nizam 5 kath
Ticaret-Konut Alanr olarak hazrrlatrlan oneri imar plan de[igikli[i teklifinin Belediye
Meclisi'nce onaylanmasr talebi, imar Komisyonuna havalesine oybirlifiiyle,

b) Salim BOZDEMiR'in 30.f0.2019 tarihli dilekgesi (Karacaibrahim Mah., 1722 Ada,6
Parsel): Krrklareli ili, Merkez ilge, Karacaibrahim Mahallesi, 1722 ada 6 no'lu parselin
bitiqik komqu parseli olan 5 no'lu parseldeki yaprla$ma oranl ve gekme mesafeleri emsal
ahnarak blok iglenecek gekilde imar plan defiigikli[i yaprlmasr talebi, imar Komisyonuna
havalesine oybirli[iyle,

c) Aslana[a qifttigi Siit Urtinleri San. Tic. A.$.'nin 01.11.2019 tarihli dilekgesi
(Karahrdrr Mah., 660 Ada 161 Parsel): Krrklareli ili, Merkez ilgesi, Karahrdrr
Mahallesi, 660 ada 161 no'lu parselde buzhane ve sofiuk hava deposu yaprlmasr amactyla
imar planr yaprlmasr talebi, imar Komisyonuna havalesine oybirli[iyle,

5393 sayrh Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen siire igerisinde
gtiriigiilerek meclise sunulmalanna karar verildi.
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$erife ALLI' nrn 07.09.2018 tarihli ve 69929 sayrh dilekgesi ile beyan etti$; Miilkiyeti
Belediyemize ait, itimiz Merkez Tellakzade Mahallesi 224 ada 16 parsel (62,00 m2) ile
ilgili olarak 3194 sayilr imar Kanunu gegici 16. maddesi uyannca Yapr Kayrt Belgesi
almmry olup, stiz konusu parselin satrq talebinin gtiriigiilmesi.

3194 sayrh imar Kanunu gegici 16. maddesi uyannca satrqr ile ilgili; Belediye Bagkanr ve
Belediye Enciimenine yetki verilmesine, oybirli[iyle karar verildi.
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Resmi Kurum ve Kuruluglar tarafindan Belediye Meclisine yaprlan miiracaat
olmadr[rndan konunun gtindemden kaldrnlmasrna oybirli[iyle karar verildi.

0411012019 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Vatandaqlar
tarafindan Belediye Meclisi'ne yaprlan miiracaatlardanl Muhsin NigiXLi'nin
27.09.2019 tarih 11418 sayrh dilekgesi: iki dtinem $oftirler Odasr Bagkanhfr, iki dtinem
Belediye Meclis Uyefifi yapan rahmetli Nureddin NigiXl,i'nin isminin uygun
gtirtildiifii takdirde qehrimizde herhangi bir cadde, sokak veya uygun gtiriilecek bir
alana verilmesi talebi.

Talep edilen ismin, kentimizin ilave geligme alanlannda imar uygulamasr yaprlmasr ile
olugacak olan sokak, park veya meydanlarda de[erlendirilmesine ve konunun daha sonraki
Belediye Meclis toplantrlarrnda gortiqtilmek tizere imar ve Qeqitli igler Komisyonunda
kalmasrna, oybirli[iyle karar verildi.

0411012019 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Vatandaqlar
tarafind.an Belediye Meclisi'ne yaprlan miiracaatlardan; Belediye Meclisi Uyelerinden
Ebru BiLGiC ILIK, Mahmut BOZAN, Omer Faruk AKKOL ve Savag QEKiNMEZ'
in ortak olarak verdikleri Revizyon ve ilave Geligme Alanr imar Planlarr ite ilgili
tinergenin gtiriiqiilmesi: 1/5.000 Olgekli Reviryon Nazrm imar Planr'nrn srnrrlarrnm
kentteki ilave geligme alanlarmrn da giiz tiniinde bulundurularak biitiinciil olarak
yeniden diizenlenmesi ve bu do[rultuda imar plan gahgmalarr yaprlmasr teklifi.

Konunun sonraki Belediye Meclis toplantrlarrnda gdriigtilmek iizere imar Komisyonunda
kalmasma, oybirli[iyle karar verildi.

0411012019 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Resmi Kurum ve
Kuruluglarca yaprlan miiracaatlardan; Qevre ve $ehircilik Bakanh[r, Toplu Konut
Idaresi Bagkanh[r, Istanbul Kentsel Yenileme Dairesi Baqkanh[r'nrn 27.09.2019 tarih
108093 saytlt yaztsr (Hamidiye Mahallesi, 1636 ada I parsel, 1894 ada I parsel, 1899 ada
I parsel): Krrklareli ili, Merkez ilgesi, Hamidiye Mahallesi, 1636 ada I parsel, 1894 ada
I parsel ile 1899 ada 1 parselde ayrilmasr tinerilen trafo alanlarrna ytinelik olarak
haztrlanan Uygulama imar Planr DefiEiklifiinin onay iglemlerinin temini ve akabinde
Idareye bilgi verilmesi talebi.

Uygulama imar Planr de[iqikli[inin onanmasrna, oybirligiyle karar verildi.

0411012019 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Belediye imar ve

$ehircilik Mtdiirlii[ti'ne ait konulardan; Yol boyu ticaret olarak teqekkiil etmig konut
alanlarrnda bulunan parsellerin zemin katlarrnda ticaret kullanrmrna iliqkin konunun
Belediye Meclisi'nde defierlendirilmesi ve karar altrna ahnabilmesinin gtiriigiilmesi;
Resmi Gazete'de 03.07.2017 tarih ve 30113 sayr ile yayrmlanan (De[i9ik:RG-251712019-
30342) Planh Alanlar imar Ytinetmeligi 01.10.2017 tarihinde yiiriirliife girdi[inden,
Ytinetmeli[in madde 19, f bendi, l.fikrasr do[rultusunda, konut kullanrmrnda yer alan
parsellerde zemin kat ve yol seviyesinde veya agrfa grkan bodrum katlarrnrn yoldan
cephe alan mekinlannda, getirilecek kullanrma iligkin otopark ihtiyacrnr kargrlamak
kaydryla, hallan giinltik ihtiyaglannr karqilamaya ytinelik herhangi bir ticari faaliyet
ytiriittilebilmesi igin ilgiti idare meclisince yol boyu ticaret olarak tegekkiil ettifii karar
altrna ahnma gartr aranmakta oldu[undan; Meclis tarafindan yol boyu ticaret tegekkiil

ve $ehircilik Mtidtirlii[tine ait gtindem maddesi olmadr[rndan konunun
gtindemden kaldrnlmasrna oybirlifiyle karar verildi.

Belediye imar

20t9n9t

0411012019 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Vatandaglar
tarafindan Belediye Meclisi'ne yaprlan mtiracaatlardan; Harun SAGUN ve Hiss.
(Karakag Mah., 283 Ada, 13 Parset): Krrklareli iti, Merkez ilgesi, Karakag Mah., 283
ada 13 parsele iligkin, tineri blok tadilatr ile Ticaret-Konut imarh olmasr talebi.

02.10.2019 tarihli ve 19.09.2019 tarihli Meclis baqvurulannrn iptal edilmesine,
oybirli[iyle karar verildi.
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cadde ve sokaklann Iarr tiniinde bulundurularak
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ticari faaliyetlerin iicrete tabi tutularak izin verilmesi konulannrn Belediye Meclisi'nde
gtiriigtilmesi talebi.

Konunun sonraki Belediye Meclis toplantrlarrnda gdrtiqiilmek tizere imar ve Plan Btitge
Komisyonlarrnda kalmasma, oybirligiyle karar verildi

2019n97

2019t196

tarihli Belediye Meclis toplantrsmdan havale edilen, Resmi Kurum ve
Kuruluqlarca yaprlan miiracaatlardan; Krrklareli Valili$ it tUmtiittifii'niin 19.08.2019
tarih E.461350 sayrh yaztsr: Qevre ve $ehircilik Bakanhfr'nrn yazrsr ile Diyanet igleri
Baqkanh[t'na tahsis edilen ve il Mtiftiiliigi'ne teslimi yaprlan Karakag Mahallesi, 694
ada 31 parselde bulunan 4766 m2 tagrnmazrn Belediye Meclisi'nde gtiriigiiltip, ibadet
alanr olarak de[igtirilmesi talebi.

il frliittittigti tarafindan yaprlan bagvuru talebinin reddine, oygoklupuyla karar verildi.

03109t2019

tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Resmi Kurum ve
Kuruluqlarca yaprlan miiracaatlardan; Krrklareli Valilig il lUufttittifii'ntin 14.02.2019
tarih 209 saytlt yazrsr (Camikebir Mah., 1089 Ada, I Parsel): Krrklareli ili, Merkez ilge,
Camikebir Mahallesi, Kadastro Miidiirltifiinde 1089/l olarak kayrth, tescil drqr, DOP
kapsamt iginde yer alan Spor Alanrnrn ibadet Alanr olacak qekilde imar plan
de[iqiktifinin yaprlmasr ve tagrnmazrn il nnUftUtiifii'ne tahsis edilmesi talebi.

Konunun daha sonraki Belediye Meclis toplantrlarrnda gdriiqtilmek tizere imar
Komisyonunda kalmasrna, oybirli[iyle karar verildi.
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