PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
01.09.2016 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, komisyonumuzda görüşülmek
üzere havale edilen konular üzerinde yaptığımız görüşme ve incelemeler neticesinde;:'.
1-İlçemiz Hacıhasan Mahallesi, Hal Diikkânları içerisinde bulunan esnaflar ve vatandaşlarımız
tarafından Hal içerisinde Pazartesi günleri Pazar kurulması talepleri şifai ve dolaylı olarak Belediyemiz
Zabıta Müdürlüğüne ulaşmaktadır.
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Babaeski Belediyesi Pazar, Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Pazar Yerlerinin i hangi günler
' kullanılacağı Belediye Meclisince gerçekleştirilir. Şu ah.ki mevcut durumu ile pazarın açılma günleri
Perşembe günleridir." hükmü yer-almaktadır. Hal; Dükkanları içerisinde bulunan esnaflar ve
vatandaşlarımız tarafından Hâl içerisinde Pazartesi günleri Pazar kurulması talepleri Hal içerisinde
bulunan yerin fiziksel yetersizliği ve ileride pazarın büyümesi durumunda yetersiz kalacağından
reddine,
2-2016 Yılı Babaeski ilçesi "Doğal Afet ve Taşkın Hasarları" işi kapsamında DSİ 112. Şube
Müdürlüğü ve Babaeski Belediye Başkanlığı arasında imzalanması gerekİİ protokolle ilgili olarak, 5393
Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (ğ) bendi gereği. Belediye Başkanı Abdullah HACI'ya yetkiverilmesine,

Yukarıda 2 (iki) maddeden oluşan hususlar Komisyonumuzca 02/09/2016 tarihinde yapılan
toplantıda katılımcıların oy birliği ile kabul edilerek Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
02.09.2016

02/09/2016 tarihli, 2 maddelik Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun;
Meclisçe görüşülmesi sonucunda;
1. maddesinin; Meclisimizce görüşülmesi sonucunda Komisyonlardan gelen görüşlerin aynı
maddeye münhasır olduğundan; ilçemizin nüfusu dikkate alındığında her hafta Perşembe günü açılan
semt pazarının ihtiyacı karşıladığı tespit edilmiştir.Söz konusu hal içi gezildiğinde Pazar alanına uygun
bir yer olmadığı görülmektedir. Bu nedenle gelen talebin reddine, ancak Perşembe günleri meyve ve
sebze satışının dışında sadece ev yapımı ürünler ile tereyağ, yumurta, süt ve vb. ürünleri satan

üreticilerin hal için konuşlandırılmasının kabulüne,
. 2. maddesinin; Meclisimizce görüşülmesi sonucunda Komisyonlardan gelen görüşlerin aynı
maddeye münhasır olduğundan; 2016 Yılı Babaeski İlçesi "Doğal Afet ve Taşkın Hasarları" işi
kapsamında DSİ 112.Şube Müdürlüğü ve Babaeski Belediye Başkanlığı arasında imzalanması gerekli
protokolle jlgili olarak, Protokoldeki maddelerin uygun görülmesine ve protokol maddelerin çizdiği
sınırlar çerçevesi kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanununun.38. maddesinin (g) bendi gereği,
protolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Abdullah HACI'ya yetki verilmesine,
şekli ile kabulüne,

Meclisin, 2016 Yılı Eylül Ayı, 05/09/2016 tarihli Toplantısında mevcudun ittifakı ile karar
verildi.-••
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