*

1,.C.

KIRKLAREI i BELEDiYE
BAŞKANLIĞI

\y

INIAR Vla (]EŞITLI IŞLER
KoMiS\,0NU RAPORl_]

Tarlh;?t]l0112020

TARiIILi ()LAa;AN I]t]l,!]l)iYE MECLis,|,()PLANTlLARlNDAN
iMııt r" ( Eşiı ı.i işı.ı.ıı, rcıııisy()\ı \A ııAvALE EDiLEN KoNu

03l1ll l2ıJ20

0j/01/2020 Ocak Al,ı Olağan IJclcdilc \4eclis Toplaııtı lıırındaı-ı harıle edilen konular ile ilgili olarak
Koı-ı-ıisı,oı-ıı.ıı-ı-ıı.ızciü \ aptığürl]üz çılışnıalar stıı,ıtıcıı. lııızırlaııaı,ı Konıisı,cın Rapoı,un,ıı,ız aşağıda
srıı-ıı-ı lnıaklaclı r. liciedıl e \lec lisi'ne aı,z oluııtıı,
0310|12020

tarihli l].}Ieclis tOplantısından havalc cdilcn konu:

l- VatandaşIar'I'arafından Belediye Meclisi'ne Yapılan Müracaatlar:
A) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şube Başkanı Birsen MERİÇ'in 30.12.2019
tarihli dilekçesi
Kırklareli İli. Merkez İlçe. Karakaş Mahallesi, Kuyumcular Caddesi'nin isminin ÇYDD Kurucu

Başkanı 'l'iirliiııı

SAYLAN Caddesi olarak değiştirilınesi ve

caddenin uygun bir yerine Türkan

SAYLAN^ ın röl1,,etiııin koı-ıulıııası talebi.

Konu ile ilgili olarak İnrar ve Ç'r,şitli İşler Koın is1,on larıınızca dalıa detaylı incelenıe yapılabilmesi
amacıyla konurıtııı İmar ve Çeşitli İşler Komı sl oıı larında kalnıasına o1,birliği ile karar verilmiştir.

PLAN BÜTÇE KOMiSYON RAPORU

Belediye Meclisinin 03l0l,12020 tarih ve l0 sayılı kararıyla komisyonumuza
havale edilen; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğiinün talebi doğrultusunda, 2020 yılı
Çeşitli Ücretleı, Tarifesindeki Vidanjör ücretlerinde değişiklik yapılıııası ile ilgili konu
üzerinde Kon-ıisyoırumtızca 1-apılan iııceleı-ııe ve göıi.isme neticesindel koı-ıuııun daha
detaylı olarak iı-ıceleıııı-ıesi içiıı koı-ırisyoııunıtızda kalıııasına katılan tti]-ı] tiyeleriır oy
birliğiyle kaı,ar veıiImiş cılııp:
Belediye Meclisine lravaiesine kaıaı, verilııriştir
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inran «oıııisyoNU RApoRU

OCAK AYI OLAĞAN BELEDiYE MECLİS TOPLANTISINDAN iMAR

KoMiSYoNUNA HAVALE EDiLEN KoN[lLAR

Ocak Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan havale edilen konular ile ilgili olarak
Komisyonumuzca yaptlğımız çalışmalar sonucu. hazırlanan Koııisyon Raporumuz aşağıda
sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ııe arz olunur.

03/0l 12020 tarihli B. Meclis toplantısından havale edilen konu[ar
1-

Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi'ne Yapılan Müracaatlar:

A) Enver ÇOBAN ve Zehra ÇOBAN'ın 26.12.2019 tarihli dilekçpsi (Camikebir Mah., 1306 Ada,
11 Parsel)

Rırklareli İli, Merkez İlçesi, Caınikebir Mahallesi, l306 ada,

l

l

parsele ilişkin yan parsellerden emsal

alınarak sunulan öneri blok tadilatının değeılendiriimesi talebi.

Konu ile ilgili olarak Komisyoı-ıumuzca. Şehir Jnıar Planında, öneri iınar plan değişikliği teklif
dosl,asıııda vc yeriırde yapılan inceleme ve değerlendim-ıe]er neticesiııde;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebiı Mahallesi. 1306 ada 1l parsel, 259

m2 büyüklüğiinde olup,

1,üri.iılükteki inıar planında TAKS:0.30 KAKS:1,50 Blok Nizam 5 Kat Konut Alanı'nda kalmaktadır.

Değişikliğe konu parselin yakın çevresindeki mevcut yapılaşmalar da değerlendirildiğinde; 1306
adada yer alan ııuhtelif parsellere ilişkin alınan 04.04.2006 tarih ve 60 sayılı Belediye Meclis Kararı,
03.05.20l1 tarih ve 88 sayılı Belediye N4eçlis Kararı ile l6 ve 18 no'lu parsellerde blok düzenlenmesinin
kabul edildiği Komisyonuınuzca tespit edilmiştir. Çevre yapılaşma koşulları da dikkate alınarak, l306
ada

ll

paıselin, l306 ada 6 ve 16 no'lu parsel sınırlaıından 5 metre arka bahçe mesafesi bırakılarak, ön

bahçe nıesafesi 0 metre, 1306 ada 12 ve 18 ııo'lu parsellere 0 metre, blok ııizam 5 kat yapılaşma

koşrıliarıııda Konut Alanı olacak şekilde ınülkiyet sahibi tarafıırdan hazırlatılan imar planı değişikliği
Koııı isı,onumuzca oybiıliği ile uygun buluırnıuştur,
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03l12l20l9 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen konu
1-

Vatandaşlar Tarafından Belediyc Meclisi'ne Yapılan Müracaatlar:

A) Serdar KOYUNCU ve kat maliklerinin 28.11.2019 tarihli dilekçesi (Karakaş Mah., 1486 Ada,

7

Parsel)

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, i486 ada. 7 parseldeki taşlnmazın "Ticaret-Turizm

Alanı" olacak şekilde planlanması anracıyla hazırlatılan öneri imar plan değişikliğinin Belediye
Meclisi'nce onaylannıası taIebi.

Konu ile ilgili olarak Komisyoııumuzca. Şehiı İn,ıar Planında, öneri imar plan değişikliği teklif
dosyasında ve yerinde yapılaıı inceleme ve değerleııdinneleı, neticesinde;

Kırklaıeli İli, Merkez İlçesi. Karakaş Malıallesi,

1486 ada 7 paısel,455 nr2 büyükltiğünde olup,

Blok

Nizam 5 Kat Ticaret-Konut Alanı'nda kalmaktadır. Değişikliğe konu parsel imar planında yoğunluklu

olarak konut bölgesinde yer aldığından parselin fonksiyoı-ıı-ınun "Ticaret-Turizm Alanı"na
dönüştürüiııesi Komisyonumuzca uyguıı buluıınamış olup, başvurı.ı sahibinin talebinin reddiı-ıe oybirliği
ile karar verilııiştir.
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05lll120|9 tarihli B.Meclis toplantısından havale edilen konular:

l- Vatandaşlar Tarafindan Belediye Meclisi'ne Yapılan Müracaatlar:

A) Zekj KILIÇ ve Fatma KILIÇ'ın 23.10.2019 tarihli dilekçesi (Hamidiye Mah., 1653 Ada,

8

Parsel)

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye N4ahallesi, 1653 ada

8

no'lu parseldeki taşınmazın yapılaşma

koşulları aynı kalmak koşulu ile Ayrık nizam 5 katlı Ticaret-Konut. Alanı olarak hazırlatılan öneri imar
plan değişikliği teklifinin Belediye Meclisi'nce onaylanması talebi.

Konu ile ilgili olarak Komisvonurıruzca, Şchir İmar Planında, öneri imar plan değişikliği leklif
dosyasında ve yerinde yapılan inceleme ve değeılendirmeler neticesinde:

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, I{amidiye MahalIesi, l653 ada 8 parsel. 1.566,0t

.'

btiytıkıtigtind.

olup, l/l0O0 Ölçekli Kırklareli Kaygınkava N4eı,kij tlaı,e ve Revizyon Ulgulama İınar Planı'nda
TAKS:0,25 KAKS:1,2-s Ayrık Nizaıır 5 Kat Korıut Alanı'nda kalmaktadır.

Değişikliğe koıru parsele ilişkin 2985 sa)ııl1 kaııun kapsamında alııran Toplu Konur

İdaresi

Başkanlığı İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi l}aşkanlığı'ııın 30.01.2020 tarih E.l l933 yazısında
"...söz konusu 1653 ada B parsel sayılı taşınmazın imar planı fonl.siyonuna yönelik olduğu, parsel
geomeırisinde herlıaııgi

bir değişiklik buluıımadığı, bu

bakımdan Toplu Konuı Alanı içerisinde

gerçekleştirileıı inıar ııygulamalarında değişikliğe ııeden olınadığı. ldarenıizce Toplu Koııul Alanı

içerisinde gerçekleşıirilen uygulanıalar açısından lıerhangi

bir eııgel ıeşkil

etmeyeceği.. "

deniln-ıektedir.

Kırklareli İii, Merkez İlçesi. Haır-ıidiye Mahallesi, 1653 ada 8 no'Iu parselin meri imar planında 40
nıetrelik imar yollarıırdan iki taraflı cephe alıyor olnrası ve kenıiıı yatırım alanlarına yakın bölgede

olması. bölgede artan nüfus yoğunluğunun ilrtiyacı olan ticaret fbnksiyonuna cevap vermesi
gerekçesiyle

Ayrık Nizam 5 Kat Ticaret-Konut Alanü olacak şekilde ınülkil,et sahibi

taı,afından

hazırlaıılan iı,ııar planı değişikliği Koırıisyonunrı,ızca oybirliği ile uyguır bulunmuştur.
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Belediye Meclisinin 03l0ll2020 tarih ve 18 sayılı kararıyla komisyonumuza havale Kültüı ve
Sosyal İşler Müdiirlüğünün talebi doğrultrısunda; Kııtlareli Spor Kulübü Başkanı Volkan CAN'ın
23.12.2019 tarihli dilekçesi ile sporcu, teknik adam ve antrenörlere ödül verilmesinin görüşülmesi ile
ilgili konu üzerinde yapılan görüşme neticesinde; Belediyelerin göIev ve sotumlulukları 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 14'iincü maddesinde diizenlenmiştit. (b) bendinde yer alan görevler belediyeler
için tdli görev olarak değerlendirilmişse de Belediyemiz için asli görevler arasında yeı almaktadır.
Çünkü sosyal Belediyeciliğin gerekliliği İüimiz de Kırklareli Spor Kulübünde yer alan tüm sporcu ve
teknik kadronun ödüllendirilmesi Kıı,klareli Belediye Başkanlığımız için sosyal Belediyeciliğin
gerekliliği olarak Komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Çünkü Ziraat Türkiye Kupasında Medipol
Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen TFF ikinci lig takımı Kırklareli Spor Kulübü
Kırklareli'ııde büyük bir tarih yazmış, süper ligde şampiyonluk yallşı veren ıakibinin yaklaşık otuz katı
daha düşiik bütçeye sahip olmasıı-ıa rağmen büyük bir başarı yakalayarak 160 takımın katıldığı Ziraat
Türkiye Kupasıııda çeyrek fiı-ıale kalmayı başarmıştır.
5393 sayılı Kanunun 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, yurt içi ve yurt
dışı nıüsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrenci ve sporculara ödül verebilmektedir.
Karıun sporcuları saymak suretiyle belirtmiştir. Bu kişiler; sporcu, teknik yönetici ve antrenörlerdir.
Ödül verilecek sporcuların amatör sporcu ve kulüp olnrası gerekmez. İster amatör ve ister profesyonel
olsun bütün sporculara ödül verilebi]mektedir. Öğı,encj ve sporculara ödül verilmesinin ilk şatı bu
kişilerin yuıliçi veya yurtdışı müsabakalarda üstün başarı göstermesi veya derece almasıdır. Kırklareli
Spor Kulübünde yer alan tüm spoıcu ve teknik kadroı-ıun üstün başansı ortadadır. İlimizin tiüke
geneliırde tanıtımına katkısı da Çeşitli İşleı ve Plan Bütçe Komisyonunca göz önüne alınmış ve Tiim

Türkiye geııelinde üstiin başarı sergileyen aşağıda TC, isim ve soy isimleri ve görevleri yazılı
sporcularımız ve tekıik ekibinin.
ibrahim SÜRGÜLÜ (T.C :l7605068564), Davut BABUR (T.C :35900246852), Meriç
BAYRAM (T.C :27061083568). Yüksel ŞİŞMAN 1T.C.:69535087924), Mert Sinan PEKESEN
(T.C :39680164580), İbrahim DEMİR (T.C :l2086993008),Deniz ATAÇ (T.C :10580109666),
Müslünı AYDOĞAN (T.C :50299062340), Bahadlr ÇiLoĞLU \T.C :53467267516), Enis ÇELiKSü
(T.C :l9685783412), Eı]rre KELEŞOĞLU 1T.C :33346520680), Caner KOCA (T.C :19859390958),
Yusuf ÇELİK (T.C :12571617358), Serkan SÖZMEN (T.C :45586367802), Malik KARAAHMET
(T.C :l5938479736), Emre BALKI (T.C :59935025862), Ümit Can TOKCU
(T.C: 38167537886),
Görkeın BİTIN (T.C :I l303562720) isimli Futbolculara Ve A.Alptekin BAŞTÜRK
(T.C :55792168834), Bilgin ERDEM
(T.C :28553071810), Ali Özçnrir
(T.C:70420| l9330), Özgür. ATAÇOCUĞU (T.C :28952264042), Murat
ÇALIŞKAN
(T.C:25634059262), İsmet CÜCi (T.C :14495545120) isinili tekıiik kadronı_ın, her birinin beşi bir
Yerde altıı-ı ile ödiillendirilmesinin ı-ıygun olacağııra katılan ttinl üyelerin oy birliği ile karar veıiln-ıiş
olup;

Belediye Meclisine havalesine karar verilmiştir.
Atz o|unuı .29/0112020

