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ULAŞIM HtZMETLERİ KOMİSYONU
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KIRKLAREıİ nnınnİyEsİ

BAŞKANLIĞI

oLloglza1o EyLüL Ayı oı.AĞAN BEtEDlyE MEcLls Tonı.ANTısıNDAN HAvALE EDltEN tMEcLl§

TopıANTı No: & BıRLEşıM No: 1, oTURuM: 1, GüNDEM No: 3, KARAR No: 97} KoNu lır lıelıl PıAN ut"AŞıM

H lzrvı rrıenl Ko M lsyoNu TopLANTı§ı NA AlT TUTANAK KoM lsyou RApoRU :

otloglzcizo Eylü| ayı Belediye Meclis toplantısından ulaşım Hizmetleri komisyonumuza havale edılen konu

ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuŞtur, Belediye Meclisine arz

olunur, 22l0glla?O

oı/og/zozo gvıÜ,l ıvıoııĞarıı egıroiYE tvışcılsropuNrısııtoıt*l HAVALE ED|LEN KoNU :

oLloglzazo Eylül ayı Betediye Mectis toplantısından Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuza havale edilen

gündemin 3. maddesini teşkil eden Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik BaŞkanlığının 12.08.2020 tarihll taleP

yazısında şahıs adına tahdit kararı olan ticari taksi plakalarının aktifleşme sürecinİn ileri bir tarihe ertelenme konusu

görüşüldü.

Kırklareli Esnaf ve 5anatkarlar Odaları Birlik Başkanlığının 12.08.2020 yazısından anlaŞılacağı üzere;

günürnüıde yaşanan ekonomik sıkıntılar, Covid-l9 salgını, akaryakıt pahallığı, slgorta ve diğer glrdi maliYet|erinin

artması taksici esnafının mağdur olması sebebiyle yukarıda anılan aktifleşme sürecinin ileri bİr tarlhe kadar

uzatılması talep edilmektedir.

Konu ile ilgiliolarak komisyonumuzca yapılan değerlendirilmesineticesinde;

Günümüz itibarıyla 1O4 adet ticari taksinin aktif olarak faalİyetine devam ettığı, taksııerin kamu hizmeti ve

yararında kullanıldığından vatandaşımızın yeterlilik açısından mağdur olmadığı ayrıca 2020 Yılı Mart aYında tüm

dünyayı etkisi altına alan Covid_19 salgınıyla yaşanan sosyal ve ekonomik etkiler nedeniYle taŞımacılık YaPan

esnafımızın gelecek ile öngörülemez bir durum yaşanması nedeniyle şahıs adına tahdit kararı olan ti0arl taksl

plakalarının aktifleşme sürecinin 3t,L?,zozt tarihine kadar uzatılmasına katılan üYelerin oY birlİği ile kanr

ve ri l mi ştir. 22 | a9 l 202a
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oLloglzo*o ey.üı_ Ryı oı_RĞıııı geleoive rvıecı-is TopLANTlstNDAN HAVALE goiı,rııı 1rvırcı-İs

T.,LANTı No:8, sinı_eşiıvı No: 1, oTURUM: ı, eüıııoevı No:2, KARAR No:95} KoNU iı-e iı-eiı-İ PLAN ULAŞıM

H izrvı grırni rovı i svoııı u TopLANTI sı ıııR air TuTANAK xoıvı i syoıu RApoRU :

o1,1og/2ozoEylül ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmet|eri Komisyonumuza havale edilen konu

ile ilgili yaptığlmlz çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye Meclisine arz

olunur. 22109/2020

Adliye binasının Bademlik Mahallesi Eriklice Caddesi üzerine taşınması sebebiYle BelediYemize ait 21-L-4

pafta üzerinde bulunan Adliıie binasının batısındaki park alanı gözüken yere yer tahsisi yapılmıştır. Bahse konu

bölgede çevre düzeni ve yapılaşma oluşana kadar taksicilerin mağdur o|mamasl iÇin3LL2.2019 tarihine kadar eski

durakları olan Emniyet taksi durağında da çahşma imkanı sağlanmasına o4,L2.2oL8 tarih ve 229 saYılı Meclis

Kararıyla karar verilmiştir. 26.08.2019 tarihinde Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birlik BaŞkanlığının talebi

üzerine 05.11.2019 tarih ve 184 sayılı Meclis Kararıyla 3t.I2,2o2otarihine kadar 1yıl erteleme yapılmıŞtır,

o]logl2o2o Eylül ayl Belediye Meclis toplantısından ulaşım Hizmetleri komisyonumuza havaIe edilen

gündemin 2. maddesini teşkil eden Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birlik BaŞkanlığınln 12,o8,2020 tarihli

talep yazısında yukarıda anılan Meclis Kararında belirtilen hususun ileri bir tarihe ertelenme konusu görüŞüldü'

konu ile ilgiIi olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirilmesi neticesinde;

Bademlik Mahallesi Eriklice caddesi üzerinde bulunan yeni Adliye binasının bulunduğu yerde Çevre düzeni

ve yapılaşma müşteri potansiyeli açısından tam olarak oluşmamıştır. AYrıca 2O2O Yılı Mart aYında tüm dünYaYı etkisi

altına alan covid-19 salgınıyla yaşanan sosyal ve ekonomik etkiler nedeniyle taşımacılık yapan esnafımızın gelecek

ile öngörülemez bir durum yaşanması nedeniyle 31.t2.2o23 tarihine kadar eski duraklarında da ÇalıŞma izni

verilmesine katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 22lo912020
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_.r{I(LARELİ BELEDiynsi

naşraNr,rĞr uLAşIM rıizıvıBrr,nRi xoıvıisyoNu

ouogl2ozo evı-Üı ıvı oı-nĞıııı geı.goiye rvırcı-is ToPLANTıSıNDAN HAVALE roİıeııı 1ıvıecı-İs
ToPLANT| No:8, aİnı-eşİrvı No: 1, oTURUM: 1, GÜNDEM No: 1, KARAR No:95) KoNu iı-r iı-oİı-i PLAN ULAşıM
H lzM ETLERİ xoıvı isvoıv U TopLANTı sı ıııı Rir TuTANAK rorvı isyorıı RApoRU :

0Il09l202O Eylül ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuza havale edilen konu
ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye Meclisine arz
olunur. 22/09|ZO2O

0ı109/202o eyı-Üı- Ryı olıĞRııı seıeoiye Mırcı-İs ropLRN|ıısıNoaN xıvaı-e eoiı_rN xot!u :

OI/O9/2O2O Eylül ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuza havale edilen
gündemin 1. maddesiniteşkil eden Kırklareli Esnaf ve Sanatkar|arOdaları Birlik Başkanlığının t4.o8,2o2otarihlitalep
yazısında tüm dünyayı etkinse alan Covid-19 salgını nedeniyle okul servis araçtarı 2020 Mart ayından beri ticari
faaliyetlerine devam edemediği, 2020-202L Eğitim Öğretlm yılında eğitime nasıl devam edeceği hususunda
bilinmemezlikler olması nedeniyle Belediyemiz tarafından taşımacılık yapan esnafa verilmiş olan 15 Eylül 2O2O

tarihine kadar geçerli olan okul servis araçları özel izin belgesinin süresinin 31,.12,2o2o tarihine kadar uzatılması
talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirilmesi neticesinde;

2020 ytı Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla yaşanan sosyal ve ekonomik etkiler
nedeniYle taŞımacılık YaPan esnafımızın gelecek ile öngörülemez bir durum yaşanması nedeniyle okul servis araçları
özel izin belge süresinin 3]..12.2020 tarihine kadar uzatılmasına katı|an üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
22l09l2020
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IflRKLARELİ BELEDiynsİ

BAŞKANLIĞI

ollo9l2o2o EYLÜL Ayı oLAĞAN BELEDİvE MEcLls TonLANTısıNDAN HAvALE EDıLEN (MEcLis
TOPLANTI NO: 8, eİnl-eŞ|lV NO: 1, OTURUM: 1, GüNDEM No: 4, KARAR No:98) K9NU iı_ı iı_aiı_i pLAN ULAşıM
rıizıvıgrı.tni KoMısyoNU TopLANTısıNA AıT TUTANAK KoMisyoN RApoRU:

01/09l2O2O Eylül ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuza havale edilen konu
ile ilgili YaPtığımız ÇalıŞmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye Meclisine arz
olunur. 2210912020

01 '2920 EYLÜL Ryl oLaĞRııı aeı-roiye rvıecı-is ropıRnlrısıt!oaN HRvRıe goiı_eN xot!u :

O1,1O9/202O EYlül aYı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım Hizmet|eri Komisyonumuza havale edilen
gÜndemin4.maddesiniteŞkil edenKırklareli EsnafveSanatkarlarodaları BirlikBaşkanlığının 16.07.zo2otarihlita|ep
Yazısında ilimiz Şehir iÇinde faaliyet gösteren öze| halk otobüsleri Covid-19 salgını sürecinden beri ekonomik olarak
ciddi kaYıPlar YaŞadığl ve Kırklareli Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yönetmeliği esaslarına göre 2020 yılı sonu
itibarıYla 2005 model ve 202I yılı sonu itibarıyla 2006 model araçların değişim sürecinin bir yıl ötelenmesini talep
etmektedir.

Konu ile ilgili olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirilmesi neticesinde;

Son dönemlerde ülkemizde yaşanan sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarının %1O0 arttığı gözlenmektedir,
İlimizde Covid-19 salgınıyla beraber özel halk otobüslerinde %7o varan yolcu azalması yaşanmaktadır, Taşımacık
YaPan esnafımızın özellikle birkaç yıl araç değiştirmesi zor görüldüğünden sayısı 6 adet olan 2OO5 model araçların ve
sayısı 7 adet olan 2006 model araçların Kırklareli Belediyesi Özel Halk otobüsleri Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2.
bendinde belirtilen İlk tescil tarihinden itibaren 15 (onbeş) yaşını kadar kullanılabilir ibaresinin yukarıda anılan
sebepler dolayı biryıl uzatımasına katılan üyelerin oy birliğiile kararverilmiştir. 22log/2o2o
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0ılugl2020 uyr,üı, AyI oı,aĞaN nnıBuiyn vrBcr,is TopLANTISINDAN iıvıan
roıvrisyoNuNA HAVALE p»ir,uN KONULAR

Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan havale edilen konular ile ilgili olarak
Komisyonumuzca yaptığımız çalışmalar sonucu, hazıflanan Komisyon Raporumuz aşağıda

sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur.

0ll09l20l9 tarihli B. Meclis toplantısından havale edilen konular

1- Vatandaşlar Tarafından Belediye Meclisi'ne Yapılan Müracaatlar:

A) Nurcan KAYIŞ vekili Sabit ILIK'ın 27.08.2020 tarihli dilekçesi

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hatice Hatun Mahallesi, 470 ada 1 no'lu parselde ticari amaçlı

kullanılmak izere "Restoran İşletmesi" yapılabilmesi için imar planı yapılması talebi,

Konu ile ilgili olarak KomisyonumlJzca, yerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

Kırklareli İli, Merkez İlçe, Hatice Hatun Mahallesi, 470 ada 1 no'lu taşınmaz |250 m2 büyüklüğünde

olup, imar planı dışında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazda "Restoran İşletmesi" yapılması amacıyla

imar planı yapılması gerektiği değerlendirilmiş olup, imar planı çalışmalarına başlanmasına, imar

planına esas kamu kurum ve kuruluş görüşlerinin alınmasından sonıa, koniınun daha sonraki Belediye

Meclis Toplantılarında görüşülmek üzere İmar Komisyonunda kalmasına, Komisyonum|Jzcaoybirliği ile

karar verilmiştir.
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