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Tam Biniş Tam Biniş
(TL)

Şehir İçi - İndi Bindi (39 kart) 4 50 5,50 6,50 8,00

Şehir İçi - Kampüs (39 kart} 5,00 6,00 6,50 8,00

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

3,00 4,00 4 50 5,50

Kredi Kart Binişleri 12,00 7(^ 12,00

l8l08l202z AĞUSTOS AYI oLAĞAN BELEDİı,tr ıvıncıİs TopııNTISINDAN HAVALE
EDİLBN t<oNu iı.r iıçiıi pı*rx ULAşıM HizMETLERi vn eLAN BüTçE KoMisyoN
TOPLANTISINA AİT TUTANAK KOMİSYON RAPORI]:

|8/08/2022 Ağı,ıstos ayı Belecliye iv[eclis toplaııtısıııdaıı Ulaşıın Hiznıelleri ve l)lan Bütçe
Kcııııisyonunruza lravale edileır konıı ile ilgili yaptIğlnıız çalışınalar soı]ucLt lrazırlaıran komisyon
raporumuz aşağıda sı.ını.ı'Iııı-ışttır, Belediye N4eclisine arz oltınur. 24l081202?

OS Yt OLAĞAN VA
nDİLEN KONU :

18/0812022 Ağustos ayı Beiediye }vleclis toplantısından Ulaşım Hizmet]eri ve Plaır Bütçe
KonıisyonlarLmlza havale edilen S,S. Kırklareli Uiaşını Karayolıı Yolcıı Taşıma Kooperatifi başkanı Şenol
FILİZ' in zam talebi konusı"ı görtişiildii.

Koııu ije ilgili olarak konıisyoııtınttzL]a S.S. Kırklareli LJlaşım Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
başkaııı Şenot IrİLİZ'in talebi koııı-ısunda yapılaır değerieııdirilınesi ııeticesinde;

Belediye Meclisimizce en soıı 2ü22 yılı Nisaıı ayında şehiı içi yolcrı i.icrel tarifesiııe zam
yapılınıştır. Zanı yapılaır tarilrte eıı fazla toplu taşıına gicieri olan ıııotorin 21,30 TL, iken, |8,08.2022
tarilıiııde 25,12'tL. oinrrıştrır. Yaklaşık olarak %18 artmıştır. Aııcak diğer gider kalemlerinde ortalama
9/o50' lere ı,araıı oraıılarda aıtışlar olnırıştıır.

Yukarıda belirtileıı gideılerindeki artış göz öntine alıııdığında aşağıdaki tabloda belirtitdiği şekilde
şehir içi topiu taşıııa ücretlerine 9/o25 civarında zam yapıinrasıııa katılan i.iyeleriıı oy biı,liği ile karar
verilnıiştir. 24/0812022
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ELEKTRONiK KART Ü CRETLERİ

Yeni TarifeEski Tarife

9,508,00Tek Binişlik(Q Bilet) Kart Bedeli

30,0020,00Bayi 39Kart Ücreti

30,00 (KDV Dahil) 40,00 (KDV Dahil)Kişiselleştirilmiş 39Kart Ücreti

15,00 (KDV Hariç)10,00 (KDV Hariç)39Kart Vizeleme Ücreti
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T.C. KIRKLARELi BELEDİYESİ
I}AŞI(ANLtĞt

a2rc8l2ıJ22 
^

USTOS .A,YI t}trLlıt) ı{İiCL S TOPLANTİSINI) AN HAVALE [T)

TOPLANTI No:8, ıİnrnşİıı NOl 1, OTUIIUN{: l, GÜNDEı{ No: 3, KAILAIı No: 106) KONU İın iıciıİ
UL.üŞIN{ HİZN{ETLERİ vE, ıüLAN ı]ÜTÇE Ko}İİSYoN TOPLANTISINA AİT TUTA]\iAK KOMİSYON

RAPORU:

02/08/2022 Agust.s ayı Beleciiye Meclis topliıntı§ındaıı lıavale edileıı konu ile ilgili YaPtığıınız ÇalıŞmalar

so']tıcu lıazırlanan konrisycın raporuı-r][ız aşığııJa sı"ııııılnıuştıır- Beleciive Meclisine arz olrınrır,33/08l?0?2

02/08/2022 Ağu§tc,s a.vı Belediye Meclis toplantısıııdaıı lıavale ectilen günclenıin 3, nıaddesini teŞkil edenl

Kırklareli Esnaf ve Saııatkarlar odaları Birlik Başkanlığnın ?1.|J6.?azz tarilı ve 2022164 saYllı Yazısından aıılaŞılacağı

üzere cıkul servis ıraçlarıı]a zam yapılıııası talebi i.izeııine iicret ıarifesi hakkıııdaki konu görüŞüldü,

koırıı ile ilgili otarak yapııalı değerlendinııe ııeticesindel

Belediye ivleclisiıııizce el1 S()n 2022 _vılı }r,lal.ıs aı,ıncla okul servis araçlarının ücret tarit'esine zaııı yapılnııŞtır,

Zaın yapılaıı tarihte eıı fazla taşıtna gideri olaıı ınotorin 23,10 l'L. ikeıı, l8.08.202? tarihiııde 25,|2 TL, olmııŞtur,

yaklaşık olarak % l 3 aılılııştır. Aııcak diğer gider kalçınle rinde ortalama yo50' lere varan oranlarda aıtışlar olmuştur,

yukarıda belirtileıı giderlerincleki artış güz öııiine alındığınclı 20?2 yılı lİ,l'ti.il a.v..ı itibarıYla okul servis

ııı.ııçlarının ııcret tarifesi tek Egrenci iizeriııdeıı gıİna* 2 (iki) servis*y,apan araÇlardır 500,00 TL, giinde 4 (dört) servis

yapaıl araçlara 600.00 Tl,. olaıak tavan i.icret ıılgulanıııasıtla a)jrıca araçlarcla rehber persoııel ÇalıŞı}'or ise öğrenci bııŞı

l(bir) aylık eıı tazla 100.00 TL. ilave iicret alıııııİİsıııa kaıılan |i;-ı.ılı,rin o1'birliği ile kiırar verilnıiŞtir. ?jla8i2t)2?

Tırrih: 23,08.2022U LAŞl j\İ ItiZjvtETLERİ ve pııı
BüTÇE Ko§lısYoNU
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KoMİsYo|{ RAPORU

0510712022 tarihli Temmuz ayı Belediye Meclis toplantısında l. Gtindem maddesi olarak
görüŞülen Yiğit EROL'un iÇkili yer bölgesi talebi, 95 sayılı karar ile 5393 sayıh Belediye Kanununun 24.
maddesinde beliıtilen süre iÇerisinde görüşülerek meclise sunulmak izere İmar ve çeşitli işler
Komisyonlarına havale edilmiştir..

yapılan incelemede; İlimiz merkez pınar Mahallesi Babaeski yolu caddesi Temlikler Mevkii 553
ada 10 Parsel adresinde bulunan taşınmazının kira olduğu, söz konusu yerin bahçe içinde iki katlı yapı
olduğu, ancak Yerin İmar Planı dıŞında kaldığı, yapı ruhsatl, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt
belgesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Söz konusu taleP ile ilgili Zabıta Müdürlüğnnnn 2410612022 tarihli ve E-517798gg_622.01_I2726
saYılı Yazısı ile mülki amir aracılığıyla Emniyet Müdürlüğünden asayiş ve güvenlik gönişünün sorulduğu,

\- Sllen 2Il0712022 tarihli ve E-90300506-36092-(81380)12022-84033 sayılı yazıda ,,bahse konu adresin
"IÇkili Yer" bölgesine alınmasında ve içkili yer olarak işletilmesinde genel güvenlik ve asayişin
korunması aÇısından salıncasınrn olduğu" şeklinde görüş verildiği anlaşılmıştır.

YaPılan tesPitler ve alınan görüş doğrultusunda, toplantiya katılan komisyon üyelerinin oy birliği
ile talebin reddine karar verilmiştir.

Belediye Meclisine saygıyla arz olunur. 0410812022



KOMİSYON RAPORU

0310312022 tarihii Mart ayı Belediye Meclis toplantısında 5. Gündem maddesi olarak görüşülen

Saim GÜNDOĞ'un içkili yer bölgesi talebi, 38 sayılı karar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 24,

maddesiırde beliıtilen süre içerisinde görüşülerek meclise sunulmak izere İmar ı,e Çeşitli İşler

Komisyonlarlnca daha detaylı inceleme yapılması için komisyonda kaimasına karar verilmiştir.

Yapılan incelemede; İlimiz merkez Akalar Mahallesi Dereköy Yolu 416 ada 103 parselde bulunan

taşınmazınııı bahçe içinde tek katlı yapı olduğu, İşyeri açma ve çaiışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin

içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler başlıklı 30. Maddesi b) bendi gereği Karayoluna 200

metre olan mesafe şarlıru taşımadığı ve parselin karayoluna bitişik olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca bahse koııusu yerin 06/01 12006 tarihli ve 22 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İçkili Yer
Böigesine alındığı, ancak zaman içerisinde yapılan duble yol nedeni ile Karayolu Güven]i Geçiş Belgesi
alınması zorunluiuğu oılaya çıktığı, Karayolu Güı,enli Geçiş Belgesi alınması da mümkün olmadığından

ruhsat taleplerinin değerleırdiı,iiememesi sebebi ile04l0Il2018 tarihli ve 9 sayılı Belediye Meclis Kararı
İçkiii Yer Bölgesinden çıkaıtıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan tespitler ve aiınan görüş doğrultusunda, toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği
ile talebin reddine karar veıilmiştir.

Belediye Meclisine saygyla arz olunur. 04l0812022



aınznl?zrARiHı-i oLA,ĞAN BELEDİyE MECLiS TopLANTIsINDAN iıvıan vg
çeşirıi işıEn xoşıisyoNu,NA HAvALE nuiıBN KoNu

Temınuz Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan havale edilen konu ile ilgili
olarak Komisyonumuzca yaptığınıız çalışmaiar sonucu hazırlanan Komisyon Raporumuz
aşağıda suııulmaktadır Belediye Meclisi'ne arz olunur.

Topçu Babayı Anma Kültür ve Sanat Derneğinin 06,a6.2a72 tarih ve 2022/6 sayılı

1,azısı ile Belediyemize ait 207 Ada 4 parseldeki parka verilmiş bulunan Vahit Lütftl Salcı
(Vahit Dede) Parkı isminin kaldırılarak, 887 Ada 101 Parselde bulrrnan Cemevi'nin
bitişiğindeki belediyemize ait yeşil alanda yapılacak olan parka verilmesine oy birliğiyle
karar ı,erilmiştir. 25.07.202?
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KOMİSYONU RAPORU

02l0812022 TARİHLİ OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDAN
İMAR ve çrşirıi İşırn KoMisyoNuN A IIAVALE EDİLEN KONU

0210812022 Ağustos Ayı olağan Belediye Meclis Toplantısından havale edilÇn konu ile ilgili olarak

Komisyonumuzca yaptığımız çalışmalar sonucu, hazırlanan KomisYon RaPorumuz aŞağıda

sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur.

|. 0210812022 taıihii Belediye Meclis toplantısından imar ve Çeşitli İşler Komisyonlanna havale

edilen; Türkiye Kızılay Derneği Kırklareli Şube Başkanlığı'nın 2010712022 tarihli dilekÇesine iliŞkin

Kırklareli ili, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mah., "Dereüstü Sokak" isminin "Yr.ızılıaY Sokak" olarak

değiştirilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Konu ile ilgili olarak İmar ve Çeşitli İşler Komİsyonlaflmızca yapılan İnceleme ve

değerlendirmeler neticesinde; talep ile ilgili düa detaylı çalışmalar yapllmasrna ve konunun daha

sonraki daha sonraki Belediye Meclis toplantılarında görüşülmek üzere İmar ve ÇeŞitli İŞler

Komisyonlannda kalmasına Komisyonlaflm|zcaoybirliği ile karar verilmiŞtir.



Tarih: 3|10812022&
KOMİSYONU RAPORUiıvıan
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BAŞKANLIĞI

02t08l2022 AĞUSTos AYI oLAĞax BELEDİyE MEcLis TopLANTIsINDAN iıvıan

İ<OİVIİSYONUNA HAVALE BUİİBN KONU

Ağustos Ayı olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan edilen konu ile ilgili olarak komisyonumuzca

yaptığımız çalışmalar sonucu, hazırlanan komisyon Raporumuz aşağıda sunulmaktadır, Belediye

Meclisi'ne arz olunur.

L, 02l08na22 wilıIi Meclis toplantısından imar Komisyonuna havale edilen; Kırklareli İli, Merkez

ilçesi, 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım lmar Planı ve 1/1.000 ölçekli RevizYon UYgulama İmar Plani

itirazlan konusu: 0710612022 tarih 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaYlanan ve 2110612022'

22l07l2022tarihleri arasında askı ilan işlemleri yapılan 1/5.000 ölÇekli RevizYon Nazım İmar Planı ve

1i1.000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı'na ilişkin askı süresinde gelen itiraz dilekÇelerinin

Belediye Meclisi,nce değerlendirılmesi konusu ile ilgili komisyon raponrnun görüşülmesi,

Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzc4 l/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1.000

ölçekli Revizyon uygulama Imar planı,nında, itiraz başvuru dosyasında ve mevzuatta yapılan inceleme

ve değerlendirmeler neticesinde;

I_ 0710612022 tuih 92 sayılı Belediye Meclis Karaıı ile onaylanan söz konusu revizyon imar

plantarına askı süresi içinde Kırklareli Belediye Başkanlığı'na intikal eden,515 adet itiraz

dilekçesinden söz konusu revizyon imar plarunın geneline yapılan 3 adet \tiraz

değerlendirilmiştir.
.,İmar planlan jehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda, Planlı Alanlaı İmaı Yönetmeliği,

Mekansa1 planlar yapım yönetmeliği ve ekleri ile 3194 sayrlı İmar Kanunu hususlannca

hazırlanmıştır. plan hazırlama stireçlerinde yerinde analizler yapılmıŞ, kurum ve kuruluŞlardan

bilgi ve belgeler toplanmış, kurum görüşleri alrnmış, problem tespitleri YaPilmlŞ, üst ölÇek

plarılara, projeksiyon nüfusa ve Belediye tarafindan yaptırılan ulaşım planı düilinde Planlama

yapılmıştır.
plan çalışmalarında ilk etapta araştırma kısmı tamamlanmış analiz Paftaları hazırlanmıŞ

aıaştlrma raponı fotoğraf albümü, wazi kullarumı, sentez ve eşik sentez paftalan

hazırlanmıştır. Araştırma kısmının tamamlanması ile planlama kısmına geÇilmiŞ onaYlı hali

hazır|ar üzerine imar planlan aktanlmış, gerekli düzenlemeler yapılmıŞtır, Koruma amaÇlı

imar planına konu alanlar plan sınırında olmayıp , nüfus projeksiyonunda bu alanlann nüfus

verileri bu planın projeksiyon nüfus hesaplarından çıkarılmıştır. Üst ölÇek planlarla uYumlu

olacak şekilde detay çözümler alt ölçek planlarda çözümlenmiştir. Plan onama ve askı süreÇleri

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Belediyemizce yürütülmektedir,"

Qerekçesi ile plarun geneline yapılan 3 itirazın katılan üyelerden Ebru BİLÇİÇ lllr' ın kabul,

diğer üyelerin red oylan ile oy çokluğu ile reddedilmesine,

2- Diğer itirazlann,- düa detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonunda kalmasına

Komisyonumuzca oybirliği ile karar veıilmiştir.
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