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Emniyet Taksi Durağı ile ilgili, Kı
Başkanlığnın tatebinin göriişülmesi.

rklareli Esnaf ve sanatkarlar odalan Birlik

Hizmetl erl Komi nuna ha alesıne birl ı le karar verildi.
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yelerinin, partilerinden ıstifa etmelerı sonucu boşa lan kom ısyon
üyeliklerin ın göruşu lmesı

Belediye Kanunu 24 maddes l ve Belediye Mecl 1sl Çahşma Yönetm eliği 2 1 maddes
ğince

ı
gere kalan sure tamamlarn akyl tizere yapılaı] açık oylama sonucrında; imar
Komısyonuna Sa aş ÇEKNMEZ, Çe tli İşl K Savaş EKiNMEZşl omı syonuna Ç Plan Bütç
Komisy Yüce l oonuna LUÇAY Çocuh Aile Engelli l Ko B ove er ml syonuna urcu ZEL
Ul Hizmetl Komi SavE ÇEKİNMEZ, öaşlm erı syonuna AB Ve Y K Komisyon una Yuce loLU Y, kl laln o o karar veril di

Krrklareli , nln ile ilgili tarih d ğişikliğinın görüşülmesie
n Düşman İ galindenlmlzın ş Kurtuluşu olan 1 0 Kas tm Kurtul uş Kutlamalan Ulu Önder

Mustafa Kemal TüRKATA rın o lrım yıl döniimu gtinde hiizrıiinaynı Ve sevlnc ln
ayn cünlerde yaşanm as l aınacıyla bu yı l ile birlikte her yıl Kırldare li Kurtu1 il lgilrun uşu e ı t
kutlamalann t 1 Kaslm larda lmasın4 l l kaıaro l e

Bazr Menur Kadro Derecelerinin
Kadrolanndan bazılanıın iptalinin gö

ve Norm Kadro Fazlası Memuryükseltilmesi
rüşülnesi.

7785 Unvan Kodlu G.İ.H. Sınfı 5. derecelik 1 adet Tahsildar kadrosunun Norm Fazlası
olması sebebiyle İptal edilmesine,

7555 Unvan kodlu G.İ.H. sınıfı 7. Derecelik 6 adet Memur kadrosunun 5. Dereceye, 7950
Unvarı kodlu G.İ.H. sınıfi 6. Deıecelik 3. adet Şoftir kadrosıınun 5. Dereceye, g44İ Unvan
Kodlu G.İ.H. sırufı 7. Derecelik l adet İtfaiye Eri kadrosunun 3. Dereceye, 9447 lJnvan
Kodlu G.İ.H. sınrfı 7. Derecelik l adet İtfaiye lri kadrosunun 5. Dereceye, 9!İ56 Unvan kodlu
G.İ.H. smıfi 7. Derecelik 3 adet Zabıta ü.-*, kadrosunun 5. Dereceye yiikseltilmesine,
9950 Unvan kodlu G.İ.H. sınıfi 9. Derecelik l adet Zabıta Memuru tadrosunun 5. Dereceye
yiikseltilmesine, 8500 Unvan kodlu T.H. sınrfi 3. Derecelik l adet Miihendis kadrosunun l.
Dereceye yiikseltilmesine, 8750 Unvan kodlu T.H. sınrfı 5. Derecelik l adet Tekniker
kadrosunun 3. Dereceye yiikseltilmesine ve 6270 Unvan kodlu G.İ.H. sınıfi o- o*"..ıit ı
adet sivil savunma umıanr kadrosunun 4. Dereceye yiikseltilınesine, oybiıligiyle karr
verildi.

2020 yılında uygulanacak Çeşitli cret Tarifelerinin görüşülmesi.
Plan B Komis nuna havalesine, o le karar verildi.
2020 yılında uygulanacak Su cret Tarifelerinin görüşülmesi.
Plan B Komis havale b l le karar verildi.una slne o lr

Şahıs adına tahdit karan olan ticarİ
ile ilgili, Krrklareli Esnaf ve Sana
96riişülınesi.

taksi plakalarının aktifl
tkarlar odalan Birlik

eşme sürecinin uzatılmısı
Başkanlığının talebinin

Ul Hizıııetleri k nuna ales lne,hav le karar verildi.

MEcLisİN ToPLAltTI TARİHİ
MüLKİ İnanı aırinr,İĞhıB rrsr,İıı TARİHi
MEcLİsİN TOPLAI§TI 
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kutlamalanKurtuluş

ile

verildi.
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Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan mürıcaatlır.
çevre ve Şehircitik Bakınlığr, Toplu konut İdaresi Başkanlığr, istanbul kentsel

Yenileme Dairesi Başkanlığı'nın 27.09.20|9 tarih 108093 sayılı yazısı (HamidŞe
Mahıllesi, 1636 ada l parsel, 1894 ada l parsel, 1899 adı l parsel): Kırklareli İli, Merkez
Ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 1636 ada 1 parsel, 1894 ada l parsel ile 1899 ada 1 parselde
aynlması önerilen trafo alanlanna yönelik olarak haz ırlanan Uygulama lmaı Planı
Değişikliğinin onay işlemlerinin temini ve akabinde idareye bilgi verilmesi talebi, İnar
Komisyonuna havılesine oybirliğiyle,

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde göriişülerek
neclise sunulmalarına karar verildi.

Belediye ar ve Şehircilik Müdürtüğüne ait konulardan, Yol boyu ticaret olarak
teşekkül etm§ konut alanlannda bulunan parsellerin zemin katlannda ticaret
kullanımına ilişkin konunun Belediye Meclisi'nde değerlendirilmesi ve karar alhna
alrnıbilmesinin; Resmi Gazete'de 03.07.2017 tarih ve 30l 13 sayı ile yayımlanan
(Değişik:RG-2Sl712019-30842) Planlı Alanlar imar Yönetmeliği o1.10.2017 tarihinde
yiıriırlüğe girdiğinden, yönetıneliğin madde 19, f bendi, l.f*rası doğrultusıınd4 konut
kullanımında yer alan parsellerde zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum
katlannın yoldan cephe alan mekAnlannda, getirilecek kullarırma ilişkin otopark ihtiyacını
karşılamak kaydıyl4 halkın giınlfü ihtiyaçlannı karşılamaya yönelik herhangi bir ticari
faaliyet yi.irütiilebilmesi için ilgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkü ettiği karar
altına alınma şartı aranmakta olduğundan; Meclis tarafından yol boyu ticaret teşekkiil ettiği
cadde ve sokaklann belirlenmesi, değer artışlan göz öniinde bulıındıırularak ticari
faaliyetlerin ücrete tabi tufularak izin verilmesi konulanrun Belediye Meclisi'nde göriişülmesi
talebinin İmar ve Plan Bütçe Konisyonlanna havalesine,

5393 sayılı Beledİye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde 96riişülerek
meclise sunulmalanna karar verildi.

S.S. Krrklareli Ulaşım Şehir çi Karayolu Yolcu Tışıma Kooperatifrnin şehir içi yolcu
taşıma ücretlerine zam yapılması talebi, hakkında ulaşım Hizmetleri komisyon
Raporunun görüşülmesi.

U Hizınetleri komis kalmasın4 birli le karaı verildi.
V Merkezin de bulunan bazl ana cadde ve sokaklard faa liyet gö teren erleria s ışy

ile §eyyar olarak §atış y
^
pan esnaf haklunda a sıfır İşgal ,

Belediye Başkanı konu hakkrnda açıklamalannı yapm.§ı için sözü Zabıta Müdiiriine verdi.
Zabıta Müdiirü; Resmi Gazete Belediye zabıta Yönetıneliği, Yetkiler başlıklı 1l. madde (d)
bendine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 38-1 maddesi gereğ konu hakkmdaki
sorumluluğun zabıta Müdi.irlüğiinde olduğunu belirterek "sadece kaldınmlar yayalar için"
sloganıyla gerekli faaliyetlerin başladığını belirtti. Belediye Başkanı; her vatandaşımızrn
evine götiireceği ekmeğin kaygısınr içinde hissetnektedir diyerek adalet vurgusuyla hem
diikkan esnaflann hem seyyar satıcılann adaletli bir şekilde haksız rekabet ortamrnı
oluşturmadan konunun Meclis Üyelerinin de desteğiyle sıfır işgal uygulamasına geçileceğini
belirtti.

Vatandaşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlar.
a) Harun SAGUN ve Hiss. (Karakaş Mah., 283 Ada, 13 Parset); Kırklareli İli, Merkez

İlçesi, Karakaş Mah.,283 ada 13 parsele ilişkin, öneri blok tadilah ile Ticaret-Konut imarh
olması talebi, İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

b) Muhsin xİŞİKıİ'nın 27.0g.20|g tırih 11418 sayü dilekçesi; iki dönem Şoftlrler
odası Başkanlığı, iki dönem Belediye Meclis Üyeliği yapan rahmetli Nureddin NİŞİKLİ'nin
isminin uygıın görüldügü takdirde_ şehrimizde herhangi bir cadde, sokak veya uygun
görülecek bir alana verilmesi talebi, İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlanna havılesine,

5393 sıyü Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde göriişülerek
meclise sunulmılanna karar verildi.

uygulamasının göriişülmesi.



20|9l168

2019l169

2019l170
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20|9l|73

03/09n0l 9 tarih li Belediye Meclis top lantısrndan havale edilen Resm Ku, l rum veKuruluşlarca yapılan muracaatlard an Edirne Kül tür Varlıkla Ko Bölgerrn ruma
Kurulu Müdürlü cu nun ,9l07120 l 9 tarih E.62 6546 sayılı krklareli iıi,yazı§ı Merkezilçe, Ha ticeha tun Mahallesi, 193 ada, 54_55-56_57 58 ve 78 (eski l ) parsellerd e şahısKrrkla ve

reli Belediy u lkiyetIerınde kaesr m yıtlı bul t alan dışın da kalan,un iD, sl tapuda
arsa, iki adet yrğma kargır ev ve kerpiç ev Yas ıflı tescilsiz taşınmazl aİ uzenn d b lunan
Sv

e u
eti Niko lo§ (Bulgar) Kilises l nın Korunma Alanın d kü tle barı ilişkis dikkaa ve ga t te

alınarak Belediyesın ce hazırlan acak lmar p lan değişikliğinin Kurula sun lm talebi.u as I

İmar Komi nu'nda kalmasına, kl la karaı verildi.
03/09 l20t9 tarih li Belediy e Meclis top lantısından havale edilen, Res KK mt urum ve
uruluş larca yap ılan mu racaatla rdan; Kırkla reli iı Özel İdaresi İ Ken tsel

I
mar ve

yileş ti rm e Mudurlüğü nun 08l08l20 l 9 tarih E.8972 avılı trftrklareli iıı
İlçesi,

s yazrs! Merkez
Hamidiy Mae ha l les ı 1629 ada 1 pa rselin batıs ında kalan, Kırklareli Belediyes ı
lanın d k alanıımar p a par olarak ayrılmış o lan tescil harici alanln Krrkla reli İ l Ozel

İdares ı tarafin dan çocuk Trafik Eğitim Parkı yaprlmak ve işletilm ek uze İdre areye
tahsisi ve gerekli izinlerin verilm esı talebi.

Beled tasam.ıfunda lanlyem|z o Park Alanl nın Çocuk Trafik Egıtim Parkı larakkullanılması
o

ile il li olarak Kırkl l alil ıg iı öze| idaresi lare l ı l e arasında ortak
birl ğiış ı proJ esı lçın son kararl vermek, p tokol uresı be|irtm k, koro s e pro to l hazırlanak,

imzala mak e ko ile ilgil tüm işle ler içinnu l ış ve m Beıed ıye Başkanı Meh etKEsiM Ğ
mo LU , na etki rilm birli kave es lne, ra r erildt.

03/09 l2019 tarih li BeIediye Mec lis topİantrsından havale edilen, Resml Kurum eKuruluş larca yapılan mura caatla rdan Kırklareli Valitiği iı MuIlulugu , un l9 .08 20 19n
tarih E.461350 sayılı yazıs t ç evre ve Şeh ırciIik Bakanhğı 'n ile Diy iş leın yazıs anet rı
Başka nhğı na tahsis edilen ve iı Müftülü ğü teslim ılan Karakaşne yap Maha lles 694
ada 3 l arseld bulu 4

ı,
p e nan 766 m7 taşrnmazı n Bel d Mecl nd görüşü lüp badete lve ls e ı

lanı olarık
İmarKomi

değiştirilmesia ta lebi.
kalmasına, o birli le karar verildi.

03/09 l^,019 tarihli Meclis top lantt§ın dan havale edilen, Belediye Başkanlığına
sayılı yazısı: İlimiz Merkezdeait konu Krrkla reli Ken t Konseyi n 7 1 08.2 0l 9 tarih 61ın

bulunan gölet, ba raj de gıb yüzeyse l kayn aklarrnre l su ln mutlak ve mesafeli
ko rum a alanla rlndaki razile cıle ğaç la d ırılma rln a n a n a§r ilgili tale b I değer lendırecek
o lan Meclis Komrsyonunun Ken t Konsevınde komısy nl birlikteo a
ça lışa rak bahse konu aIanların ağaç landırm

^
çalışmaların tn yap ılması taleb ınrn

görüşülmesi.

imar ve tli İ er Komis nda kalmasına, t le karaı verildi.
02l08l20l 9 tarihli Belediye Meclis top lantısrndan hava le edilen, Resmi Ku

Kuru l rum e
uş larca yap ılan muracaatlardan Edirne Vakrfla r Bölge Mudurluğü unn70.06.20 l 9 tarih 907J 0 sayılı yazısı Krrk]areli Iıi, Merkez İlçesi, C ikebir Mah., 758am

ada 7 ve 78 no lu parseller Edirn Valııfla Bölge Mudür|uğüe r mülkiyeti e den etimi
a ltında o lu ihtiva ed rsellerinp camıy en pa yo la terk zorunluluğunda n çıkartılnasıgula da bah duy ma cam ve çesın e daha fazla ibadet alanl oluşturu lması, caml çev res lntn
daha işlevsel kullan ılmas ı ıçin gerekli donatıla nn tesis edilebilmesl, fiilen ulaşrm d açık
olm

a
ayan camtn!n batı cephesindeki 8 metrelik kapah lma r yolunun ilgi savrlı kuru

karart doğru ltusunda p landa l fo ks dan çıkartılayo n üyonun rak bu alanın d
fonksiy

a camı
onuna altn mas ta leb ı

, yolun.39vcut 
şehir imar planındaki şekliyle kalmasına ve talebin reddine, oyçokluğuyla

karar verildi.
03/0 l120 19 tarihli Belediye Meclis top lantıs ında n havale Beled iy

Şehircilik
e mar veMudu rlügü ne a it konu Mevc t 23 l 2 l 99 1 ta§dik tarih imaru liPlanl ntn 1 p 1 l5 000 o lçekli N İ lanrm mar Revizyo Yurürlü ktemevcut
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gerektiğin den 23 l , 1 99 1 tasd ik tarih li t ehir lanınrn, mevcu ş tmar p
J 194 Imar Kan un u ilgili mevzuata göre hazlrlanm ış 1 .Etap olçekli
Revizv on Nazlm İma r Pla trl, Pıan Raporu e ek]erln ın Belediye Meclisince onay lanmasr
taleb l.

kırklareli l.Etap l/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plaıu'nın uygun olmadığna,
karar verildi.o u

2019ll74

Atatürk Evi'nin Selanik Evi Derneği'
için Belediye Başkanına yetki verilmesi

20|9l175

MECLiSİN TOPLA^{TI TARİHİ
MüLKİ i»ann euinr,iĞixp rnsı,iıı TARİIIİ
MECLİSiN TOPLAI\TI NUMARASI
BİRLEŞİM No
oTuRUM

ne 2 yıl süre ile tahsis edi|m
konusunun görüşülmesi.
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esi ve tahsis işIemleri

Atatiirk Evi'nin Selanik Evi Derneği'ne 2 yıl siiıe ile tahsis edilmesi ve tahsis ile ilgili tiım
iş ve işlemler lçın Belediye Başkanr Mehmet Siyam KESİMOĞLU' na yetki verilmesine,

birli le karar verildi

KIRKLARELİ BELEDİYE MECLİSi
20t9 YILI EKİM TOPLAI{TISI2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

2019l177

Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planın Görüşülmesi.
Başkan 2020-2024 Yılı strateik Plan ile ilgili Parti Gruplan adına Ayşe DURMAZ, HalilKAHRAMAN ve Frat ALTINTEL' e söz verdi ,. korru ı,uırt nJuı.ı 

-.ı.ştirİ- ,.temennilerini aldıktan sonra Başkaıı 2020-2024 Yılı Stratğik ııan ıraı.knaa'guetıı
açıklamalanıı yaptı.

..5-3?1 s_"ıı, Belediye Kanylılun 4l. maddesi gereğince, Başkanlığrmız tarafındanyiıriııltikteki karıun ve yönetrneliklere uygun olarak h irrıı*rznzo-ıoz+ s-"tratejit pıanıq +stratejiJ< amaç, 3l _stratğik hedef olarak, bu amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi içi. u.İi.ı"""nstrağiler ile performaııs hedef ve.göstergelerinden oluşan zO2iı-20zl strıiejık İıanınkıbulüne, oyçok|uğuyla kırır verildi.

Belediye Mec!is I en Ebru LG ç ILIK, BoZAN F ruk
çEKİNMEz

mer aAKKoL ve savaş ortak olarak ilavrn Revizyon ve e Gelişme
Alan ı İmar Plan ları ile iıgiIi o görüşüIın ı.nergen!n es

İmar Komi nuna havalesine irl le karaı verildi.,o
Beled iye Meclis I yelerin den Sava ş Sualp ALD Samet BABACIK,Yüksel TAŞKIN e DoYl,,Az ın Ulaş Hn etlerı Komıs olaralm m yonu k; Şehir IçıHaık otobus leri akr llı elektronik bilet sıstemın e geçilmest ile lgili verilen ol nergenin

U Hizınetl Ko havaleen m1 s on b l le kaıar verildi.una sıne 1r

değerlendirilmesi
vesayıiı r/5.000

Mahmut
verdikleri

20|9l176
Ayten

göriişülmesi.


