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AVRUPA BİRtİĞİ VE YÖK

KOMİSYONU

Avrupa Birliği ve

yÖK Komisyonu'nun

12.I1.202I tarihli toplantısında, Avrupa Komisyonu tarafından

finanse ediien Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında; Kırklareli Belediyesi oiarak Gönderici ve Ev
Sahibi Kuruiuş başvurusu yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

KoL,ıİSYoj\ RAPORLJ
ü5/1üı2Ü21 tarihli Iııkim al,ı Beledit,e fuleclis toplaııtısında 8. Gündeııı naddesi olarak görtiŞüien

l'aner \ıARDAR'ııı içkili yer lıölgesi ıaiebi. l45 sayıh karar ile 5393 sayıiı Belediye Kanuı'ııınun 24ıııaddesinde Lıeiirtilun süıe içtıçj5inilg göri.işiilerek meclisc siııııılırıak iizçrc Iıııar ı'c ÇeŞİttİ İŞler
Kt"ımisyıınlarına havııle edilıııişti r.
Söz ktınusu talep ile ilgili İl }:ıııniyct Viüdürlüğiiııden asayiş ı,e güveırlik görüşiiııün gelnıediğİ
anlaşıldığından ıoplaııtı1,-a katılaır konıisyoı-ı iiyeleriniıı tı1, birliği ile konunıın konıis,vonda kalıııasına
karaı ı,erilmiştir,
Beledil,e \4c,clisiııe sa,vgı1,,la aız ııluııtıı. 13ıl 1ı20] l

KOMİSYOhI RAPORU
02/11/202| taı'ihli Kasım
ayı Belediye Mec]is top]antlsında
20. Gündeı
Adalet ve Ka]kınma Patisi
Mectis üyeıerinin ortak
oıarak verdikıeri;
itibaren vefat eden vatandaşlaırmian
cenazesi
şehir mezarlığından kaldırılması
vatandaŞlarımlzln talebi
uygulandiğından,
doğrı-ıltusunda ,efat
sebebi Covid-l9 oımayan

,;,r#H*tffiff;iJ,r#il

Hİ;:HH iH::i#H:*,.:,,.:,lj*ş$:,u?i[t
6vıu!ul§l9İ! mecllse
havale edilmiştir.

..rur.ı..i, te]«ar çami]erden
karar i]e ,jrj.,r,ı, Beıediye
ı<*,*n,n zq
sunulmak üzere
Çeşitli işler Komisyonıarına

YaPllan görüŞnıede; Coı'id-l9
i,akaiarırun artmasından
cenazelerinin camilerimizden
dolayı, vefat eden vatandaşlarımzm
de kaldırı]ması konr***
ı komisYonda
komisyonda kalmasına
komisYon üYelerinin oy
kalr
toplantıya katılan
biıliği ile karar verilnriştir.
Belediye Meclisine saygıyla
arz olunur. 23l1112021
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Tarih: 24l1ll2021

iivıan KoMisyoilIu RApoRU
IZlLIDan KASIM AYI ve 05l03l202l MART AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS
TOPLANTILARINDAN İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN KONULAR
I(asın AYı ve Mart AYı Olağan Belediye Meçlis Toplaııtısindan havale edilen konu ile ilgili
olarak
Komisyonrımğzça yaptığımız çalışmalar sonuctı, hazırlanaıı Komisy-on Raporuınrız
aşağıda

suııulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur,
1, 02lIL12021tarihli BelediYe Meclis topiantısından imar Komisyonuna
havale edilen; posta ve Telgıaf
TeŞkilatı Anonim Şirketi Yapı Daire Bakanlığı'nın 01.11.202I tarih8072
sayılı yazısı. (Karakaş Mah.,
]34 ada 1 13 Paısel): Iftrklaleli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahailesi, 734 ada 113 parsele yönelik
Bitişik

Nizam 6 kat Ticaret Alanı olarak hazırlatılan öneri imal planı değişikliğinin Belediye
Meclisi,nce
ona},lanmasi talebi ile ilgili komisyon lapontnun görrişülmesi.
I(onu

ile ilgili olarak

l(omisyonumlJzça, yerinde, yürürlükteki imar planlaıında, imar plan

değiŞikliği dosYasında ve mevzuatta yapılan inceleme ve d,eğerlendirmeler
neticesinde;

Kırklareli ili, Merkez İlÇesi, Kaı,akaş Mahallesi, 734 ada,113 parsel 1.059,38m,
büyriklıiğtincie
Posta ve Telgraf TeŞkilatı Anonim Şirketi mrilkiyetinde oiup, yürürltikteki
1/5000 Ölçekli Nazım İmar

Plarunda "I(amu Hizmet Alanl", 1/1000 Ölçekli Uygulama imar pianında ,,Resmi
Kurum Alanı,,
fonksiyonuırda kalmaktadır, 734 ad,a 113 parsele ilişkin Bitişik Nizam
6 kat yapılaşma koşullarında
"Ticaret Alanı" olarak hazır\anan imar planı değişikliği dosyasırun,
Edirne Külttir Varlıkları Koruma
Kuruiu'nun 25,02,2019 tarih ve 5]4| sayılı kararı ile koruma alanı belirlenmesi
ve komşu parselde
korunması gerekli taŞınnraz ktlitür varlığı olalak tescil ediimiş yapı bulunması
sebebiyle Edirne Kültür
Vaı'lıklarını Koı'uma Bölge Kıııulu'na suııulmasına ve Ediıne Külhir
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Kararı doğrultı-ısrında konunun Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülmek üzere
üyelerden yüksel
TAŞKIN'ın rahatsızlığı sebebi ile katılamadığı ve diğer 4 üyenin katılımı ile yapılan
komisyon
toPlantısında koııunuır komisyonda kalnıasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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Tarih: 24/17/2027

Meclis toplantısından imar I(omisyonuna
havaie edilen; imar

ve

Şehircilik Mudıııltıgıi'ne ait kontı: Kıı,klareli İli. N4eı,kez İlçesi,
Pınar Mahallesi, 1]33 ada2 parseid.e
SosYal - Külttirel Tesis ve İdari Tesis yapılabilmesi
amacıyla 1733 ad.a2 parselin imar planındaki
fonksiYonunun "BelediYe Hizmet Alanı"
olarak değiştirilmesi talebi ile ilgiii komisyon
rapollınun

görüşülnıesi.

Konu ile ilgili olarak KomisYonumuzça, yerinde,
}ıirii,llıkteki imar planlarında ve mevzuatta yapılan
inceleme ve değeriendirmeler neticesinde;

Krklareli İli, Merkez İlÇesi, Pınaı,Mahallesi. 1]33
ada2 parse1 77g,62m, bülriklüğünde
Beiediyenriz
mülkiYetinde oluP, "BelediYe Kaırtar ve Tesisleri
Alanı" foırksiyonunda kalmakt adır.1733ada
2 parselin
BelediYe Hizmet Alanı fonksiYonunda Emsa1:1.50,
Yençok]

15,50 m ve yap1 yaklaşma mesafeleri
Şekilde hazırlanaır imaı planı değişikliği üyeleı-clen yiiksei
TAşKIN,ın
ralratsızlığı sebebi ile katılamadlğı ve diğer
4 üyenin katılimı ile yapılan komisyon
toplantısında oybiıliği
ile uygrın bulrırunuştur.
Yollardan

5 metre olacak

