
PLA\* BÜTÇE Ko}IİsYoN RAPORUDUR

Belediye Meclisinin 06/0512022 tarih ve 73 sayılı kararı ile yeniden değerlendirilnıek
Iizere Komisyonumuza havale edilen Mülkiyeti Belediyeınize ait Katlı Otopaı,k ticıetlerinde
aııış yapılrnası ile ilgiti konu iizerine yapılan inceleme ve görüşme neticesinde uygrılanacak
otopark ücretlerinin

0 - 5 DAKIKA
5DAKİKA_1SAAT

12 SAAT - 24 SAAT 25 TL

olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiş olup:
İş bu komisyon raporu Belediye Meclisinin görüş ve takdirlerine sunulur. 24/0512022

OTOPARK GÜNLÜK GiRİŞ SÜRESi VE
ücRETLERi üCRETI

i]CRIlTSiZ

1 SAAT-3 SAAT 10 TL
3 SAAT_6 SAAT 15 TL
6 SAAT _ 12 SAAT zOTL

5TL l



T,C. KIRKLARELİ BELEDiYESİ
BAŞKANLIĞI

06/0512022 MAYIS AYI BELED S TOPLANTISINDAN HAVALE ED EN (ME
TOPLANTI No:s, BiRLEŞiM No: 1, oTI]RUM: 1, GÜNDEM No: 15, KARAR No: 82) KONU iLE iLGiI-İ
IJLAŞIM HiZMETLERİ \.E PLA_}I BÜTÇE KoMisYoN TOPLANTISINA AiT TUTANAK KoMisYoN
RAPORU:

06/0512022 Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısmdan havale edilen konu ile ilgili yaptlğımız

çalışmalar sonucu hazırlanan komisyon raporumuz aşağıda sunulmuştur. Belediye Meclisine aız olunur
I8/05/2022

0610512022 MAYIS AYI BELEDiYE MECLis TOPLANTISINDAN HAVALE EDiLEN KoNLr :

06/0512022 Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısından havale edilen giindemin 15. maddesini teşkil
eden Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl lvltidtirütıgtınden 29 yıl süıe ile beiediyemize tahsis edilen ve

Belediyemiz tarafından işletilecek olan Dereköy Yolu üzerindeki Tıı ve Kamyon Parkında uygulanacak ücret
tarifesi hakkındaki konu görüşüldü

Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde;

Yukarıda belirtilen Belediyemiz tarafindan işletilecek olan Dereköy Yolu üzerindeki Tır ve Kamyon
Parkının ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun halihazırda iş ve işlemlerin devam etmesi nedeniyle
komisyonda kalmasına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmi ştir. 1810512022

J*""Ç,Sg

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Tarih: l8.05.2022

I

I

l



T.C. Klli.KLARELİ BELEDiYEsi
BAŞriA}LIĞI

ULAŞlM HİZMETLERi VE PLAN
BüTçE KoılisYoıiL

Tarih: l8.05.2022

06t,J5/2o2z ırAYts AYI BELEDiYE MEcLiS TOPLANTIS|NDAN HAVALE EDiLE|i (MEcLİs
,],OPI-.A,NTI ıjo:s, rıiRLEşİM tio: r, oTtiRUIvI: ı. GÜNDEıVı No: 6, KARAR No; 75) KoNL, İı,e iıçili
[,LAŞı}r HİZIITETLERi VE PL.AN BÜrÇE KOMİSYON ToPLAIiTıStr\iA AiT TUT.\NAK KoMisYoN
lt-{POllLi:

06ja5l?022 Ma_vıs a_vı Belediye Meclis ıoplaıırısından havale edilen konıı ile ilgili 1,apııg llııl Z

çalışnıalar soııı-ıcu lıazırlaıan komis,ı,on raporumuz aşağıda sunulnıuştur. Belediye lr4eclisine arz olunur:
|8"05i2022

0610512022 MAYIS AYr BELEDiYE NrEcLİs TOPLA}ITISINDAN ILAVALE EDiLEN Ko|.*U :

06!05!2022 Mayıs ayı Belediye Meclis toplanıı§ından haı,ale edi[eıı giindemin 6. maddesini ıeşkii eden

Kırkltueli Belediyesi Servis Aracı Yönetrneliği gereği, İlimiz Merkez İtçede faaliyeı gösteren personel scrvis

araçlarına 2022 vılında uygulanacak ücret ıarifesi haklıındaki konu görüşüldti.

Könu ile ilgili oiarak 1,,apılan değerlendirme neıicesinde:

ı -N{evzuatla zorunlu tutulan standart özcllikler dışında araca dair isteğe bağlı konfor ve ek özel]ikler
i(nıodcl sınırlaması. motor gücü. iç döşeme, özel ıasanm. ıurizın paketi r.b.) ıalep edilnresi halinde 1.ukarıda
İ bcl iııi len fi _ıaılar 

olo20 oraııında aritırtl aratr( uygulanır.
i -Ücreıler günlük gidiş dönüşü kapsar, dönüş için ay,rıca ücr€l alınmaz.| -Şchir nıerkezinde pcrsonel sen,is hizmeti veren tünı araçlann yolculannı, toplu taşıma araçlan için
ı düzeıılenen dı,ırak yerlerinden almalan ve indirmeleri zoıunludı,ır.

Yukarı<Ia belirtileıı 2022 yılı Haziran ayı-ıdan iıibaren ilimizde personel seıı,isi olarak çalışaı araçlara
ııvgulınacak olın ücreı ıarif'esi iIe uygulanacak kuıallar komisyonlarımızca belirlennıiş olup kaulan üyelerin
oy birliği ile karar ı,erilnıiştir. 18105/2022

J*"
qıL*

uYGuLANAK oLAN ÜcRFr (KDV DAHiL)

ARAç cıNsl
itK KArKıŞ ücRETi (TL) HER KitoMETRE

285,00 TL 6,25 Tt

8,00 TL

MiNüBüs (0_17 KişitiK}

MiDüBü5 (u-29 KişiLiK} 315,00 TL

oToBÜs (3o VE Ü5TÜ KişiLiK) 460,00 TL 9,00 TL
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PERsoNEL 5ERVIs ARAçLARıNA UYGuLANACAK oLAN ÜcREr TARiFE5i
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1,

l,.C. KlI{KL.{ttE Lt ı]ELEDIYESl
B..rŞKA\ı-t(;l

çışi,rı-i işı_ıı ıı rrıııisr tıır 'I'ırih: l3.ii5.2{)1]

{-l6lu5/2(l22 rI.\\ lS .\\,l BliLIlt)İ\,E }lE(,Lis 1,0PLAİ*Tlsl\DA\ H.\\,..\LI EDiLı,:\ (\tl](,l.is
0,()PLAı{TI No:5, l}iltt.EŞi1\{ NO: l, oTtiİttlltI: t, (;ÜNDEı{ \o: ıt. KAR.4.R \o: 77) KoNL; İı.I. i

iı,ciı.i çgşirıi işıg,ıı KoivlisyoN TopLAN,l,ıSl;\A Ail,IUI,A\AK K()Misy()N RApORL;:

06jfJ5!2022 }ı,tal,ıs ayı Beledi_ı.e l\'lcclis toplanıısından haı,ale cdilcn konu ilc ilgili }apt|ğınlızt
çalışınalar sonucu lıazırlanan komisyoı raporumuz aşağıda suııulnırışıur. Belediy-e Meclisiııe arz rılunur ı

l8i 0j;]02]

|J(ıl05l2ü22 }l.{YlS AYl l]t t-t]DIYt,- }1t.CLlS l'OPt-A\l'lSl]\ l}AN }IAVı\I-1,. l]l)ILl]\ KONl, :

1. 06i05.12022 trla,tıs al"ı Bı-,|cdiye fuleclis toplantısından haı,ıle edilen gündcnıin 8. ınadılesini ıeşkil edcn
Kırklareli Beledile Başkanlığı Sözleşmeli Personel Disiplin Yiinetnıeliği ktınustıntın görüşülnıesi.

Konu ile ilgili olarak;"apılan degerlendirme neticesinde: Ekıe 1,er alan Yönetmelik 8 (sekiz) sa1.-ib

olacak şekild.. Çeşiıli İşler Komisyonunıuzca u!,gun göriilmüş r.e katılan üyelerin oybirliğiyle karar
verilnıişıiı. l 8.ü_:.:02]
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T.C
KIRKLARELİ BELEDiYE

BAŞKANLIĞI

l'f,
kry

iıvıaR roııisyoNu RApoRU
Tarih: 0!l0612022

0610312022 ve l7l05t202| MAYIS AYI OLAĞAN BELEDiYE MECLİS TOPLANTISINDAN
iı.rın roııisyoNuNA HAvALE EDİLEN KoNuLAR

Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'ndarı edilen konular ile ilgili olarak Komisyonumuzca

yaptığımız çalrşmalar sonucu, baarlanan Komisyon Raporumuz aşağıü smulmaktadır. Belediye

Meclisi'ne aız olunur.

1. 0610512022 tarihli Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale editen; ll Milli Eğitim

Müdiirlüğü'nün 05.05.2022 tarih E-9061 1368-754-49004019 saylı yazısı (Karakaş Mah.,694 Ada 8 ve

55 Parseller): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kaıakaş Mü.,694 ada 8 ve 55 parsellerin yaklEık 3500

m2'lik biı böliimiinün Ortaokul Alanr (Eğitim Aianı) olarak planlanması amacıyla hazrrlanan imar planı

değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili komisyon İaponınun görüşülmesi.

Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzca, i'l Milli Eğitim Müdürlüğü'niıı 05.05.2022 tarih ıe E-

90611368-7 54-49004019 sayılı yazısında ve mevzuatta yapılan inceleme ve değerlendirmeler

neticesinde;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 694 ada 8 parsel, 11.103 m2 büyiiklüğiinde Devlet Su

İşleri Genel Müdürlüğtı (Dsİ) mülkiyetinde olup, yıırıırli.ıkteki imar planında "Resıni Kurum Alanı"nda

kalmaktadır. Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mah., 694 ada 55 parsel 5.047 m2 büyüklüğijıde

Devlet Su İşleri Genel Müdi:ılüğü (DSİ) mütkiyetinde olup, yiiriirliikteki imar planında "Resmi Kurum

Alanr"nda kalmaktadır. Mek6nsal Planlar Yaprm Yönetmeliği'nin 31. Maddesi'nin 4.fıkıasındq " (4)

hnar planı teklifleri, planın kapsadığı alanın maliki veya maliHerinin yasal vekilleri ıarafından

sunılabilir... " denilmekte olduğıından öneri imar planı değişikliği teklifine ilişkin ilgili kuıum

görüşlerinin tamamlan_ıp, imar pianı değişikliği teklif dosyasmn tekraı değerlendirilmesinden soma,

konunun daha sonraki Belediye Meclis toplanhlannda görüşülmek iizere İmar Komisyonı.uıda kalmasrna

Komisyonumuzca oybirliğ ile karar verilmiştir.
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T.C
KIRKLARELi BELEDiYE

BAŞKANLİĞI

j't.
ç;y

ilraR xoıvıisyoNu RApoRU
T arih: 0310612022

2. ,06/0512022 tarihli Meclis toplantısından İmar Kornisyonuna havale edilen; 16.01.2020 tarih E.1577

sayıh Başkanlık Oluru ile çalışmaları başlatılaıı *1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlave

Nazım İmar Ptanı ile l/1.000 ölçekli Uygrılama İmar PIanı Revizyonu ve İlave Uygulama İmar Planı"

İşi; 16.01.2020 tarih E.1577 salıh Başkanlık Oluru ile çalışmalaıı başlatılan "1/5.000 ölçekli Nazım

İmar Plan Revizyonu ve İlave Nazrm İnıaı Planı ile l/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planr Revizyonu ve

İlave Uygularna İırıaı Planı" İşi ile ilgili ihüyaçlaı doğıultusunda işin 1/5.000 ölçekii Revizyon Nazım

İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı etabuıın görüşülmesi ile ilgili komisyon

raporunun görüşülmesi.

Konu ile ilgili olaıak Komisyonumuzca" yiirilrli,ikteki imar planlannda" 1/5,000 ölçekli Revizyon

Nazım İmar Planr ve 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklif dosyasında ve mevzuatta

yaprlan inceleme ve değerlendirmeler neticesiıde;

1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklif

dosyası Ebru BİLGİÇ ILIK'ın ekie sunduğu gerekçeler ile red oyu, diğer 4 üyenin kabul oyu ile oy

çokluğu ile uygun bulunnıuştur.

l



Tarih: 0310612022

T.c
KIRKLARELİ BELEDİYE

BAŞKANLIĞI

Jt,
\iy

iMq,R xoilıisyoNu RApoRu

3. l7l05l2021 tarihli Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye mevcut imar

planında Y"nç6l=Serbest olarak belirlenmiş alaılaıda imar planı değişikliği konulanmızdan, Krrklareli İli,

Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 373 ada 11 ve 35 parsellerde yer alan Devlet Hastanesi Alanı

uygulama imar planında ve nazlm imar planı tadilalnda yapılaşma koşulları E:2.50, Y"noo1=Serbest

olarak belirlenmiş olan "Hastane Alan" fonksiyonunrrn, 3194 sayılı lmar Kanunu'nun Geçici 20.

Maddesi uyannca emsal değerde değişiklik yapılmak§zın yiiksekliğinin belirlenmesi amacıyla imar

planı değşikliği yapılması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi..

Konu ile ilgili olarak Komisyonumuzca, }ürilrliikeki imar planlarında E.K.V.K. Bölge Kurulu

Karan'nda ve mevzuatta yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Müallesi, 373 ada ll ve 35 parsellerden 35 pa$e] 63.489,19

m2 biıytikıugıınde Maliye Hazinesi mİilkiyetinde, 1 1 parsel ise 2.604 m2 btıyııı<ıiıgiınde ştus
mütkiyetinde olup, 02.07.2019 onay tarihli Devlet Hastanesi Alanı Uygulama İmar Planı değişikliğinde

ve Nazım İmar Plaru değişikliğinde yapılaşma koşullaıı E:2,50, Yençok=Serbest oları "Hastane Aianı"

fonksiyonunda kalmaktadır.

3194 sayh İmar Kanunu'nun Geçici 20. Maddesi uyaıınca, ilgili İdarenin kurum gör§iine uygun

olarak, yapılaşma koşullan Emsal:2.50, Yençok:40.00 m olacak şekilde 373 ada 11 ve 35 parsellere

ilişkin hazırlatılan U1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planı

değişikliğ dosyasının, Edime Ktiltiir Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu'na sunulması neticesinde, 373

ada 35 paıselde 28.10.2020 tarih ve 7184 saylı Edime Kültilr Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı

ile 3.Derece Aıkeolojik Sit Alaru tescil edilmesi sebebiyle 05.10.2021 tarih ve l48 sayıh Belediye

Meclis Karan ile koruma amaçlı imar planı hazırlatılmasr kaıarı alınmışıır.

Ancak, 19.04.2022 tarih ve 8303 sayılı Edirne Külttir Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu karannda

"...söz konusu taşlnmaz iizeriıde yer alan 3. Derece aıkeolojik sit alanı tescil kaydınrn

kaldırılmasına...22,02.202L tarih ve 7380 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanının devam

etmesine. ,." denildiğinden Kırklareli İüi, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 373 ada li ve 35

parsellere ilişkin hazırlatılan l/l000 Ötçekli Uygulama İmaı Plan değişikliği ve l/500O Ölçekli Nazım

İmar Planr değişikliği dosyasının Edime Kültiir Varlıklannı Koruma Bölge Kurulu'na sunulmasına,

Edime Kültiiı Varhklannı Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda konunun düa sonıaki Belediye

Meclis toplantılarında görüşülmek iizere İmar Komisyonu'nda kalmasına
.-\\ :,Pö:

iği ile karar verilrniştir.
I



GEREKÇE RAPORU

06.05.2022 taıihli meclis toplantrsından İmar Komisyonu'rra havale edilen; l6.01.2020 tarih E.
1577 sayılı Başkanlık oluru ile çahşmalarına başlatılan "115000 ölçekli Nazım İmar P]anı
Reviz1,onu ve İlave Nazım İmar Planı ile l/1000 ölçekli Ulgulama İmar Planı Revizyonu ve
İlave Uygulama İmar planı'1şi için l/5000 ölçekli Naam İmar Planı Revizyon taslaklan ve
l/lO00 ölçekli Uygulama İmar Planı Reviz_von taslaklan için;

Aşağıda açıklama_sı ve şar&tamedeki yerleri belirtilen maddeleıe istinaden imar planı
revğonlan ı,e ilave imaı planlan için hazırlanan taslaklanı idareye. belirlenen teslim siireleri
içinde etaplar halinde yapılabileceği ancak idaıenin kısmi kabul yapmayıp hazırlanan tiim imaı
planları taslaklanıun tamamlandıktan sonra onama işlem]eli için Belediye Meclisine sunması
gerektigi düşıinülmektedir.

Söz konusu planlar için yapılan ihale dos.vas ındaki Hizmet alımına ait sözl ede

"Madde 20- Teslim. muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

20.1 Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır. "

Teknik Sartnamede:

"Madde 7: Ilave ve Revizyon Imar Planlan

A. İlave ve Revizlrcn İmar Plaru Taslaklannın Hazırlanması
b) İmaı planlannın tamamrrun bir aşamada yapılabileceği gibi idare ve
YiikIenicinin beraber belirleyeceği şekilde etapiar halinde de yapılabilir."

"Madde 14: İşin şamaları

14.5 Beşinci Aşama: Kesin Teslim

Bu a"samada İdare'ce uygun göriilen l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlave
Nazım İmar Planı ite 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlave Uygulama İmar
Planı'nrn orijinallerinin ve işin kesin teslimine yönelik iş ve işlemlerden oluşmaktadrr."

İmar Kanununa göre uygulama imaı planr; yapı adalannı, bunların yoğurıJü ve yapı nizam
diizenini, yüksekliklerini, 1.o1lara, kamusal alaıılara ve komşu paısellere mesafe bilgileri
aynnülaıı ile gösteren plaıılardr.

Hazırlanan 1/ l 000 ölcekl I ivsrılama ımar planı Revi 7\,,onu İa§l2ör incelend

Ada bazında kazanılmış hakiarm dikkate alrnmayrp, adadaki tüm parselleri kapsamadan sadece
birine ada bazındaki yapılaşma nizamına ululmadan, hem yapılaşmamış parsellere kitle
işlendiği hem de yapılaşmasr devam eden parsellere de kitle işlendiği görülııektedir.

Plıuılara işlenen kitlelerin;

- Ada bazında bütiincül 1aklaşımla planlama yapılması gerekiıken, parçacık
şekilde yapılan imar planı değişikliklerinin daha büytik kerıtsel sorunlaıa sebep olacağ,
ana planın sürekliliğiniı, bütiinlüğünün bozuiduğu görülmektedir. Küçiik ve zaıarsız
gibi gösterilmeye çalışılsa da "kamu yaıan" dikkate alınmadan, günliik ve yerel-politik
gerekçelerle yapılması ise kentsel mekana ve kimliğe zarar vericidir.
- Parsel bazında işlenen kitlelerin adadaki taban alanı büyüklüğünü aştı$.
yönetmeliklerde belirtiien çekme mesafelerine ı,e ada bazında belirlenen yapılaşma
nizamına uyınadığl görii:lmüştür.



- Ada bazında işlenmeyen kitlelerin sadece bir paısel için yaprlıp emsa1 anışına
sebebiyel verdiğ, hangi gerekçeyle yapıldığına dair bir gerekçe ıaporrrnun plan
açıklama raporunda ortaya konulmadığı, kitle işlenmemiş parsellerde hak mağduriyeti

,varatnırştır. Bu da hazrlanan plan taslağında biı ilke karannm olmadığını. bir
adaletsidiğin, ciddiyetsizlik ve keyfi yetin olduğunu düşiindiirmektedir.

"Uygulama imaı plaıiarrnda yapılaşma koşullanna ilişkin olarak; ayr*, bitişilq blok yapı
nizamı ile Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS), Kat Alanlan Kat Sayısı (KAKS), emsal, bina

1riksekliği, yapı yaklaşma mesafeleri belirlenir. (MPYY m.24l4)" şeklinde ifade edildiğinden
hazıı,lanan plan taslaklannda paısel baznda işlenen kitlelerin;

- Ada bazında çöziimlenmediğinden imar adasındaki bütiınlüğü gözetmediği
- Yönetmelikte belirtilen çekme mesafesine
- Adadaki TAKS, KAKS, emsal hesaplanna uygun olmadığından
- Plan bütiinlüğiınü bozucu niıelikte ve kazaru'lmış haklann dikkate alınmal,arak hak

mağduriyeti yalattığından
- kamu yaranna aykın ve kişisel mülkiyetle ilgili baa hakların önemli oranda zarar

görrrıesinden
- Ada bazında 1.apılaşma nizamına uyulmadığ ve yönetrnelikteki tanımlanan nizam

şeki lleriıde kitle nizamın olmamasındaı

Hazıılanan l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon taslakian ve 1/l000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Revizyon taslaklanırn; ihale sözleşmesinde belirtilen maddeieıe uymaması, imar
kaııuıa. mekdnsal planlar yaprm yönetmeliğine ve planlı aları]ar imar yönetmeliğine aykın
olmasrndan dolayı

Kişilerin kazanılmrş mülkiyet haklannr korulnıcu, çoğı:nluğuı faydasının en üst düzeye

çıkartılmasınr ve sosyal adaletin sağlanması için bütiinciil yaklşımla planlaması ana amaç
olmalıydı. Sadece belirli parsellere işlenen kitleler ayncalıklı imar hakları kazanımlanyla diğer
parsel süiplerine hak mağduriyeti yaratrnaktadır. Kamu 1.aranndan çok kişisel çıkarların ön
plana çıktığ ve kentsel pianlama ilkelerinin di}kate alınmadığı açıktır. Danıştay kararlaıın da
da " mülkiyet hakları" ile "kamu yararı" arasrnda makul bir dengenin korunması gerektiğini
belirımesinden dolayr taıafımdan uygun bulunmayıp red karaıı verilmiştir. 03/0612022
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