
KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi z 03ll2l20l9

Toplantı Saati : 14:00

l. 5620 sayılı Kanun gereği 2020 yılı Geçici İş Pozisyonu konusunun gört§ülmesi.

2. Memur Sendikası i|e 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkarıına yetki verilmesi
konusunun görüşülmesi.

3. Sözleşmeli Personel çalıştınlınası ve ücretinin belirlenmesi (Veteriner Hekim) konusunun görüşi.llmesi.

4. 2o2o Yılında uygulanacak "Çeşitli Ücret Tarifeleri" ile ilgili Plan Bütçe Komisyon Raporunun
göriişülmesi.

5. Kırklaıeli Belediyesi sınırlarr ve mücavir sahası içinde gerçek ve tiizel kİşİlerce toplu taşıma hİzırıeti

vermek tizere çahştınlacak Belediye denetimindeki özel halk otobiislerine H plaka tahsisi yapılması ve

İl Trafik Komisyonunca 150 araçlık plaka serisi açılması; konusunun görüşülmesi.

6. Vatandaşlar tarafindan Belediye Meclisine yap an miiracaatlaı.

7. Resmi Krrrum ve Kuruluşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan miiracaatlar.

8. Belediye İmar ve Şehircilik Müdiirlüğiine ait konulann gört§ülmesi.

9. 05llll20l9 tırihü Belediye Meclis toplıntısından havıle edilen konular.

A- Vıtandıştar tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan mürıcaıtlar.

ı) Zeki KILIÇ ve Fıtma KILIÇ'ın 23.10.2019 tarihti dilekçesi (Hımidiye Mıh., 1653 Ada,8
parsel): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Müallesi, 1653 ada 8 no'lu paıseldeki taşınmazın
yapılaşma koşullan aynı kalmak koşulu ile Aynk nizam 5 kath Ticaret-Konut Alanı olarak
hazırlatılan öneri imar plan değişikliği teklifinin Belediye Meclisi'nce onaylanması talebi.

b) Sılim BozDEMiR'in 30.10.2019 tarihli dilekçesi (Karıcıibrahim Mah., 1722 Ada, 6 Parsel):
Iftıklareli İli, Merkez İlçe, Karacaibrahim Mahallesi, 1722 ada6 no'lu parselin bitişik komşu parseli

olan 5 no'lu parseldeki yapılaşma orıııu ve çekme mesafeleri emsal ahnarak blok işlenecek şekilde
imar plan değişikliği yapılması talebi.

c) Aslanağa Çifttiği Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin 01.11.2019 tarihli dilekçesi (Karahıdır Mah.,
660 Ada 161 parsel): Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karahıdr Müallesi, 660 ada l61 no'lu parselde

buzhane ve soğuk hava deposu yapılması amacıyla imar planı yapılması talebi.

|0.04,l0n0l9 tarihli Belediye Meclis toplanhsındın havale edilen konular.

A- Vatandaşlar tarafındın Belediye Meclisi'ne yapılan mürıcıatlır.
a) Belediye Meclisi Üyelerinden Ebru BİLGiÇ ILIK, Mıhmut BozAN, Ömet Faruk AKKoL

ve Savış çEKİNMEZ' in ortık olarak verdikleri Revizyon ve llıve Gelişle Alanı Imar
planlan il; ilgili önergenin görüşülmesi: 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planr'nrn

sınrrlannrn kentteki ilave gelişme alanlannrn da göz öniinde bulundurularak bütiincül olarak
yeniden diizenlenmesi ve bu doğrultuda imar plan çalışmalan yapılması teklifi.

B- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ait konu.

a) Yol boyu ticaret olarak teşekkül etm§ konut alanlannda bulunan pırsellerin zemin
katlannda ticaret kullınımrna ilişkin konunun Belediye Meclisi'nde değerlendirilmesi ve
karar athna alınabilmesinin görüşülmesi: Resmi Gazete'de 03.07.2017 tarih ve 30113 sayı ile
yayımlarıan (Değişik:RG-2S/7/2019-31842)Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 01.10.20l7 tarihinde
yiiriırlüğe girdiğinden, Yönetmeliğin madde 19, f bendi, 1 .fıkası doğultusunda, konut
kullanrmında yer aları parsellerde zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarrnın
yoldan cephe alan mekAnlannda, getirilecek kullaruma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak
kaydıyla, halkın günlfü ihtiyaçlannı karşılamaya yönelik herhangi bir ticari faaliyet ytlrütiilebilmesi
için ilgili idare meclisince yol boyu ticaret olaıak teşekkül ettiği karar altrna alrnma şartı aranmakta
olduğundan; Meclis tarafindan yol bolıı ticaret teşekkül ettiği cadde ve sokaklann belirlenmesi,
değer artışları göz öniinde bulundurulaıak ticari faaliyetlerin ücrete tabi futularak izin verilmesi

rüşülmesi talebi.
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konulannın Belediye Meclisi' nde



11. 03/09/20r9 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen konu.

A- Vatandaşlar tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaıtlar.
a) Hanife BAL, İlkay BAL, Türkay BAL, Hasan Basri BAL, Metin BAL, Hüseyin BAL, Burcu

BALIoĞLU, onur iLDENiz Vekili Rafet İı,nnxİz (Karahıdır Mah.,637 Ada, 1 Parsel)ı
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karahdır Mü., 637 ada 1 parsele ilişkin, tek parselde, düşiik
yoğunluklu bir konut alanı olarak planlanması düşi.inüldüğiinden, parselin ytirürlfüteki imar plarıı
sırurlan içerisindeki böliimtine ait imar plan değişikliği, plan sınrrlan dışınd4 bu plana bitişik
durumdaki böliimiine ait ilave imar planı önerisinin Belediye Meclisince değerlendirilmesi talebi.

12. Belediye Başkanlığına ait konulann görüşülmesi.

13. Dilek ve temenniler.

ÇEKİNMEZ
Belediye Başkan V.


