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Hlzrvır, uni KoMlsyoNu TopıANTısıııı ılr nıııNAK Koulsyor
Hizmetleri KomİsYonumuza havale edllen konu
o6la8/7o2oAğustos ayı Belediye Meclis toplantısından Ulaşım
aŞağıda sunulmuŞtur, BeIediYe Meclisine an
ile ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon rııporumuz
olunur. 17lO8l2O20

gıLEolYE rüıcLısropıAııTl§lNDAN H4yALE
oşıos/ıozo RĞusrosıvı QıAĞAN
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Hizmeüeri kom§onumuza havale edilen
o6lo8l2a2o Ağustos ayı Beledıye Meclis toplantısından ulaşım

Servis Aracı tS} hakkındakİ konu görüŞüldü,
gündemin 4. maddesini teşkil eden ilimizde çalışan servis araçlarının

neticesinde; Zabıta Müdürlüğü
*onu ile ilsili olarak komlsyonumuzca yapılan ara$ırma ve değerlendirllmesi
okul servisi, Personel servİsi ve ücretsİz müŞteri
Hizmetleri bırırin." veriten izin belgesi kayıtlannda orta|ama
,,.r,,
]
Milli Eğhlm Müdürliiğü kaPsamında Yürütülen
l çprvisi olarak ortalama 170 aracın ticari fuallyet yaptğı anlaşılmaktadır.
giren araÇların dıŞında
yakıaşık 70 aracın oıduğu da anlaşılmaktadır. Ayrıca şehir merkezine
'*oJ"".n
kendl Personelini kendl
taşımacılık yapaniar ile gerçek ve tüzel kişilere aıt iŞletmelerin
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katıldığında sayının 400 aracı bulması düşünülmektedir,
l servislerin|e taşıdığı hesaba

sınırlan içinde belİrlenen güzergah|arda g:rÇek ve tüzel
Bu kapsamda Kırklareti Belediyesi ve mücavir alanlan
lı Trafik
tahsisli oıanİ 5 plaka uygulamasına geÇilmesine ve
kişilerce yolcu taşıma izni verilecek olan servis araçlarının
görülmüŞ
oluP
ıı}ıgun
Ulaşım Hizmetleri Komisyonumuz tarafından
Komisyonunca 1ffi araçlık plaka serisi açılmasına
katıla n üyeleri n oy birliği iie ka rar ve rilmişti
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iirıan xorııisyoNu RApoRU

eĞusros AyI oıaĞex nrıB»iyg ıvıgcıis

xoııisyoNuNA HAvALE rniıBx KoNULAR

TopLAI\tTIsINDAN iıvıın

Ağustos AYı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan havale edilen konular
ile ilgili olarak
KomisYonumuzca YaPtığımız çalışmalar sonucu, hazırlanan Komisyon Raporumuz
aşağıda
sunulmaktadır. Belediye Meclisi'ne arz olunur.
06l08na20 tarihli Belediye Mectis toptantısındın
1)

hıvıie edilen konu

Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Müracıatlar:

A) Kırktıreü İl Özeı İdıreşi İmır ve Kentsel İyilştİrme Müdürlüğü,nün
0{/0812020 tarİhıi E.7832
sayü yızısı (Cımikebir MahıIiesi,321 adı t2 pınel)

Kırklaıeli İli, Merkez İlÇesi, Caırrikebir Mahallesi, 32l

t2 parsel iızerinde yapılman planlanan
"Akaryaİıt ve Servis İstasyonu" aırıaçlı ı/5.000 ölçekli Naam İmar planı
Değşiktiğ ve 1/1.000 Elçekli
ada

uygutama İmar planı Değişiktiği teklifinin değerlerıdirilmesi talebi.
KOnu ile ilgili olarak Komisyonumuzca,
İmar Planırrdg,

Şehir

inceleme ve değerlendirmeler neticesinde:

dosyasında ve yerinde yapılan

Knklareli İli, Merkez İlçesi, Caıııikebir Mahallesi, 32t 8d8 l2,no,1u
parsel 2g7g,7g m2
YtıziılÇiımiınde, Özel İaare ııuaurıuğü (Iftııu) miitkiyetinde otduğu; 23.ı2.1ggl
tt.ti imar planı,nda
"Aynk Nizarrı 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alan,''nda kalnakta
ikeıı, 02.0 6.20|6tt.li imar planı

değiŞikliği iİe "İlk ve Orta Ögrenim Ögrenci Yurdu"
olarak plaıılarıdığ teşit edilmişir.

Kırklaıeli İli, Merkez İlçeri, Camikebir

ise

Müaıı6i,

32:ı ada l2,ıo,1u parsele komsu 7l8 üa 2|
mtilkiyetinde otduğu; 23.|2.1ggl tt.ü iınar planı,nda

|274,24 m2 YllzOlÇUmünde,
şüıs
"Aynk Nizaın 4 kat yapılaŞma şartlannda Konut Alanı'nda kalmakta
iken, 02.0z .2ol6tt"ti imar planı
değiŞikliği ile "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"
olarak planlandığ tespit editni$ır.
Kırklareli İli, Merkez İlÇesi, Camikebir Ma}ıallesi,
32l ada 12,no,1u parselin B6 üük hsmının
"Akaryakıt ve Servis İstasYonu AIanı" olarak ptaıılanrıası
talebi, 03.07,2017 taıihli ve 30113 sayıIı
Resmi Gazete'de yayımlarıan Planlı Alanlar İmar
Yonemeliğ, 6. }vladdesinde ....Q) Parşel
geniŞlİHeri; Ç) AkrYaht İŞtaŞYonloındc 40.00
meireden u olamaz. (3) parsel dertnltlderi:
d) Akayaht
İstasyonlarında 40,Ü0 metreden az olamaz-"
hükmüne istinaden; yürürıtıkteki inar ptanında ,,Akaryaht
ve
'Servıs İstasyonu Alanı" fonksiyonunda olan bitişİğindeki 7|8 ad^2l no,Iu parsel
ile tevhit edilme§i
Şanı ile İfurklareli İl Özel İdaresi taıafindan hazırlanlan imar
plmı değışkıığ Kom§onıımıızca
oybirliği ile uyguıı
Parselin

bulunmuŞur
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Tırih:25108na20

renİıııİ

OLAĞAİ{ BELEDİY§ MEctİs TOPLANTISINDAriI
iıvıan ve çEşiTLi işıgn KoMi§yoNuNA HAvAL§ EDİLEN KoNU
06n8na2a Ağustos Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısından havale edilen konu ile ilgili olarak
Komisyonumuzca yaptığımız çalışmalar sonucu, haarlanan Komisyon Raporumuz şğda
ü6n8na2a

sunul maktadır. Beled i ye Mecl isi' ne arz olunur.

06n8n020 tırihti Belediye Meclis toplanhsındın hıvıle edilen konu:
A)

Kırklıreli Fenerbahçe Dernği Başkını Murıt UZ[JN'un

24.01J;ü2a

tırüli

dilekçesi

Kırklareli İli, Merkez llçesi, Atatilrk Müallesi, 2100. §okak isminiıu şhıimizin tanı§mına katkıda
bulunan Ferıeıüüçe Spor Kulübü'ntin isminin yşablması maksadıyla "Fenerbalıçe §okağ" olarak
deği ştirilmesi talebi.

Konu ile ilsili olarak İmar ve Çeşitli İşter Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler
netieesinde;

Talep edilen sokak ismi ile ilgili yer tespit çalışmalan yapılınasına vç konrıntm daha sonraki
Belediye Meclis toplantılarında gör§ülmek ilzere İınaı ve Çeşitlİ İşler Komİsyonrııda kılmasına
Komisyonlanmuca oybirliğ ile karar verilmiŞir.

