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071061202| Haziran ayı Belediye Meclis toplantısından havale edilen konu

ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu

hazır|anan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur, Belediye Meclisine arz olunur 07l07l202l

07/06/2021

HAZİRAN AYI BELEDiYE MECLİS TOPLANTISINDAN HAVALE EDİLEN KONU

:

071061202l, Haziran ayı Belediye Meclis toplantısından havale edilen gündemin

1. maddesini teşkil eden ilimiz
Karakaş Mahallesi 7l ada 8, 9 ve l l parsellerde bulunan belediyemize ait şu an açık otopark olarak gelişi güzel
kullanılan alanın daha çok vatandaşlarımıza hizmet sunabilmesi, sürdürebilir ve verimli hizmet verilebilmesi için
belediyemiz tarafindan ücretli olarak işletilmesi hakkındaki konu görüşüldü.

Konu ile ilgili olarak komisyonlar tarafından yapılan araştırma ve değerlendirilmesi neticesinde; Zabıta

4üdürlüğü Ulaşım Hizmetleri birimince pğelendirilen Karakaş Mahallesi 7l ada 8, 9 ve l1 parsellerde bulunan
belediyemize ait alanın belediyemiz tarafindan otopark olarak işletilmesi düşünülmüştür.
Konun revizyon imar planı çalışmalarında değerlendirmek izere, komisyonda kalmasına İmar ve Ulaşım
Hizmetleri Komisyonlarının katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.07/07l202l
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Tarih:28/07l202l

TARİHLİ oLAĞAN BELEDİyE MEcLiS TopLANTISINDAN
ÇOCUK, AİLE vE ENGEI-Lİt,ER K()MiSy()Nu vE pt.AN BüTçE KoMisyoNUNA
HAVALE EDİLEN KONU
07

106/202l

a71061202l Haziraır

Ayı Olağan Belediye Meclis

Top|antısından havale edilen konu ile

ilgili

olarak

KomisYoııı,ıllıtızca yaptığıınız çalışn,ıalar sonucu, hazırlanan Komisyon Raporumuz aşağıda sunulmaktadır.
Belediye Meclisi'ne arz olunur.

|.0710612021 tarilıli Belediye Meclis toplaııtısıı-ıdaıı Çoclık, Aile ve Eııgelliler Komisyonu ve Plan
BütÇe Koınis1'onlarına havale edilen; Cı.ıınlıuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinin ortak olarak
verdikleı'İ. öneınli bir toplunı sağlığı soı"unli olan Spinal Muskiiler Atrofl (SMA) hastalığınıır önceden
tespit edilerek tedavi edilııresi ve son döneıırde artaır hasta birey doğumlarırıııı öntine geçiln-ıesi
aı-ıracıYla. evlilik baŞı'ı-ırusurıda bı.ıltıııan çifllere Belediyeı Başkanlığı taı,allnclan ücretsiz olarak SMA
testi yapılınaslnın sağlanırıasi koııusu ile ilgili koıııisyon rapolunun göriiştilınesi.
Konu ile ilgili olarak Çocıık. Ai|e ve }ıngelliler l(oıı-ıis1,oıııı r,e Plaı,ı Btitçe Komisyonumuzca yapılan
inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; talep ile ilgili daha detaylı yer tespit çalışmaları yapılmasına ve
konunun daha sonraki Belediye Meclis toplaııtılarında görüşülmek üzere Çocuk, Aile ve Eııgelliler
Komis1,oııtı r,e Plıııı Bi.ilçe Komis1,91larında kalmasııra Komisyonlarımızca oybirliği ile karar verilmistir.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORUDUR
Belediye Meclisinin 0710612021 taıih ve 93 sayılı kararı İle Komİsyonunuza havale
faaliYet gösteren toPlu
edilen Kırklareli şoforler ve otomobilciler Esnaf Odasırıın ilimizde
gereken izin belge
taşıma araçlarının, 30,06,2021 tarihine kadar Belediyemize ödenmesi
yıIının2 nci taksit ödeme süresinin
ücretlerinden 1.250,00-TL iırdirim yapılınaslna ve 202I
ile karar verilmiŞ oluP,
30.IL202I tarihine kadaı-uzatılmasınİ koniisyonumuzca oy birliği
sunulur .27l07l202I
iş bu komisyon raporu Belediye Meclisiııin görüş ve takclirlerine
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021021202| şUBAT AYI oLAĞaN BnLn»İyB ıvırcıİs TOPLAIITI§INDA}I ve ü7l06tffiIl
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Olağan Belediye Meclis Toplantıu'ndan

ve Hanraı A

ı

Olağaıı Beleüye Meclis

Toplantısı'ndan havale edilen konular ile ilgili olarak Komisyonumuzca yaptlğr.nız çalışmalar sonucu,
hazırlanan Komisyon Raporumuz aşağıda sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur,

|.

0210212021

tarihli Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale edileıı; KIRK-KAB

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katr Atık Tesisleri Yapma ve İşletrne Birliği'nin 11.01.2021 taıih 15 sayılı
yazlsl: Düzenli Depolama Alaırı 2 . Lot, Mekanik Ayırma ve Biyomentanizasyon Tesisi ve bu tesise ait
.

yapılması planlanan tesis giriş kaprsı için Kırklareli

İi, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mah,,

587 ada

t26

parseldeki asgari 3.454 m2 btlytlklüğtlndeki alanın kullaruın hakkı başvuru ve işleınleıinin Kırklareli
Belediye Başkanlığı tarafindarı yiirütülmesi talebi ile ilgiii komişyon rapQrunun göıüşiilmesi.
Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzca, yiirtirliikteki irnar planl.arınd4 KIRK_KAB Kırklareli Yerç]
Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğilnin 1i,01.2021 tafih 15 sayılı yaası, İl Tanm
ve Orman Müdtlrlüğü'nün 24.03.202I'taıihve 931031 sayılı yazs105.a3.2a2l tafihli 45 sayılı Belediye

Meçlis Karan ve mevzuatta yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;
Entegre tesis bi.inyesinde tesis giriş kapısırun inşası ve araçlann manewa yapacağı alıııı ile

ilgili asgari

3.454 m2 alana ihtiyaç duyulduğu, halihazırda araç giriş-çıkışının gerçekleşüği bölümün, Karacaibrahim

Mahallesi, 587 ada 126 parsele komşu olduğu ve taşınmazın niteliğiniR "mera" ol_duğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili alınan 05,03,2021 tarihli 45 sayıiı Belediye Meelis Karan doğrultusunda

İ1

Tanm ve

Orman Müdiirlüğü'ne başvuru yapılmış olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 24.03 .2a2| @nh ve

931031 sayılı cevap yazısı'nda; ".,,4342 sayılı Mera Kanunu'nun 2014/2 Uygulama Taliına,tı ]9{b
maddesi'nde kamu yatırımı amacıyla yapılacak tahsis amacı değtşiklikterinde 'Kanı/n'ı,ın ]4/c bendi
gereği BelediYelerce yapılacak yatırımların lcarnu yatırımı lrararının Beledilıe Meclisince Karara
bağlanmıŞ olması gerelcrnelüedİr, "' denİlmektedir. Bu doğrulfuda; karrıı yatınmı olarak değeriendirilen

589 ada 78 parseldeki Belediyemizin de kurucularından olduğu Düzenli Depolama Alanı

2 , Lot,

Mekanik Ayırma ve Biyomentanizasyon Tesisi'ne ait yapılmasını planladğmız tesis giriş kapısı için
mera paiseli olduğu tespit edilen 58'/ ada 126 parsel'de asgari 3.454 m2 buytıkıtığtındeki a]anınkamu

Yatınmlna bağlı tahsis amacı değişikliğine ilişkin konunun Mera Komisyonuna sunulmasına
Komisyonumuzca

ği ile karar verilmiştir.
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ivran KoMisyoNU RAPoRU

Tarih: |610,71202l

tarilıli BelediYe Meclis toplantısından imar Komisyonuna havale edilen;

Bora

TEKINOK'mı 03106/202I tarihli dilekçesi tarihli dilekçesi: Kuklareli iıi, Merkez itçesi,
KarakE

Mahallesi, 1531 ada2Parsel, 1533 ada 1parselve 1535 ada l parselveyol
düzenlemesiniiçerenöneri
imaı Plaru değiŞikliğinin onaylanması ta]ebi ile ilgili komisyon rapofi.ınun görüşülmesi.

Konu ile ilgili olarak KomisYonumuzca, yerinde, ytirürltikteki imar planlannda
ve mev..zuatta yapılan
inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; detaylı incelemeler yapılrnası amacıyla
konunun

düa

so.nraki

BelediYe Meclis toPlantılannda gönişülmek üzere İmar Komisyorıunda kalmasına
oybirliği ile karar
verilmiştir.

