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PLAN IiÜTÇE KOMİSYON RAPORUDUR

BelediYe Meclisinin 04/1012022 tarih ve..l37 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale
edilen "Kırklareli Belediyesi 2023 yı|ı Çeşitli Ücret T-arifesi" hakkınd, yuprı* ir..ı.r. ,.
gönişmeler neticesiııde;

KomisYon üYesi Fırat ALTINTEL'in 02.08,2022 Tarihli Belediye Meclis
ToPlantlsında "Kitle İşleme Ücreti" konulu 20221113 sayılı Beiediye Meclis Karanna ,,Red,,
oyu krıllanıııası nedeniyle;

22 saYfadarı..oluŞan "Kırklareii Belediyesi 2023 yıIı Çeşitli Ücret tarifesionin,,imar ve
Şehirciiik ile ilgili Ücretlere ait 51. Maddesinİn Fırat ALTINbgı,in ,.red,, oyuna karşılık ilgili
maddenin "OY Çokluğu", diğer tüm maddelerin Oy Birliği ile a1/0I/2023 tarihinden geçerli
oimak üzere "Kabulüne" karaı- verilmiştir.

İŞ bu komisyon raporu Belediye Meclisinin görüş ı,e takdirjerine srınulur.24l 1012022



PLAN BÜrÇE KOMİSYON RAI,ORUDUR

Belediye Meglisinin 04l10na22 tarih ve l38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale

edilen ,,Kırklareli Belediyesi 2023 yıtı Su Ücret Tarifesi" hakkında yapılan inceleme ve

görüşmeler neticesincle;
4 sayfaciaıı oııişan taril'eııin alill2023 tarihiııden geçerli olmak üzere "Kabulüne"

komisyonrımuzca Oy Birliği" iie karar verilmiş olup,

iş bu komisyon rapoftı Belediye Meclisinin göriiş ve takdirleıine sunulur,24l|0l2022



rLAN nÜrçn ve çEşİTLİ İşıon xouİsyoN RApoRu

BelediYe Meclisinin 05n7D022 tarih, 98 sayılı kararı ile komisyonumuza havale
edilen ve 02/08/2022 tarlh,107 sayılı Meclis Kararı ile araştırma için komisyonunıuzda kalan;
02l|Il20I7 tarih ve 197 sayılı Belediye Meclis I(ararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait yayla
mahailesi 36 Pafta, 44 ada 1 no'lu parselde 2.260 m2 kullanım alanı buiunan yayla parkıruır
i 0 Yıl stireYle Kırklareli Belediyesi Kültür Sanat ve Spor l(ulübüne tahsis edilmesi hususu ileilgili KomisYoııumuzca yapılan inceleıııe ve araştırma neticesinde; 5393 sayılı Belediye
I(anunu'nun 7S.maddesinin d bendine istinaden 02lI1l20I7 tarih ve 197 sayıiı Belediye
Meclis I(ararının iptaline oy birliği ile karar verilmiş olup;

İŞ bu komisyon rapolu Beiediye Meclisinin göitiş ve takdirlerine sunulur. |glI0l2022
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Tarih: 25l|012022

04l|012022 EKİM AyI oıaĞax gBrr»iyn ıvıncı,is TopLANTISINDAN İıvıan
xoıuisyoNuNA HAVALE Bniı,Bx KoNULAR

Ekim Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndan edilen konrı ile ilgili olaıak Komisyonumuzca
yaptlğımız çalışııalar soruıcu, hazırlanan Koıırisyon Raporrımuz aşağıda sunulmaktadır. Belediye
Meclisi'ne arz olunur.

L a4l10/2022 tuilılıi Meclis toplantısıııdaı,ı İmar I(omisyonuna lıavale edilen; Vesile YELMAN'ın
04l|012022 tarihli dilekçesi (Kırklareli İli, IvIerkez İlçesi, Pınar Mah. 579 ada 30 parsel): Kırklareli İli,
Merkez İlçesi, Pınar Mah., 579 ada 30 parselde "Trırizm Alanı (Gtintibirlik Tesis Alanı)" amaçlı imar
plan yapılması talebi ile ilgili komisyoır rapoTuntın görlişülmesi.

Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzca, dosyasında, yerinde ve mevzuatta yapılan inceleme ve
değerlendirmeler neticesinde;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Pınar N4alraliesi, 579 ada 30 parsel şalrıs mülkiyetinde. 4,554,72 m2

büytlklüğünde olup, Kırklareli Revizyon İnıar Planı onama sıırırı dışında kalmaktadır. Söz konusu
parselde "Turizm Alanı (Güntibirlik Tesis Alanı)" amaçlı imar planı yapılması amacıyla imar plaru

ÇalıŞmalarına başlanmasına, imaı plaırına esas kamri kı"ırum ve krırulı-ış göriişlerinin alınmasından soıua,
konunun daha sonraki Belediye Meclis toplaııtılarıııda görüşülmek üzere İmar Komisyonunda kalmasına
Komisyonumuzca oybiriiğiyle karaı, verilmiştir.


