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Norm Kadro çerçevesinde 6. dereceli Restoratör kadrosunun iptal edilerek,
ihtiyaç duyulması üzerine 6. dereceli Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesi, ihdas
olunan l adet Arkeolog ve Norm Kadrodaki 1 adet Tekniker kadrosunda sözleşmeli
personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6480 unvan kodlu 6. derecelik l adet Restoratör kadrosunun iptal edilmesi ve 6485
unvan kodlu 6. derecelik l adet Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesine, ihdas olunan
6485 uı-ıı,an kodlu t adet Arkeolog kadrosunda ve norm kadromuzda boş bulunan 8750
unvan kodlu l adet Tekniker kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılmasına, arkeolog
kadrosuna karşılık gelen 3.736,17-TL ve tekniker kadrosuna karşılık gelen 3.318,19-TL
iicretin ödenmesine, o_ı,birli8iü,leiaı9r ve{ld!

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; 2020 yılı Çeşitli
Ücretler Tarifesindeki Vidanjör Ücretinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan Bütçe
Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Konuırun daha sonraki Belediye Meclis toplantılarında görüşülnrek üzere Plan Bütçe
Komisl onunda kalnıasına. oybirligiyle karar verildL

Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; mülkiyeti beledi,vemize ait
Katlı. .Otoparkın işletmeciliğini yapmakta olan MSM BIOWASTE
GERIDONUŞUM A.Ş. nin "katlı otopark ücretlerinde artırım yapılması" talebinin
görüşülmesi.

Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

kİltll. ,. Sosyal İşler Mliali.lllğllnlln talenl aogrultuİunda; Kırklar.ll §po.
Kulübü Başkanı Volkan CAN' ın 23.|2.20|9 tarihli dilekçesi ile sporcu, teknik adam
ve antrenörlere ödül verilmesi talebi ile ilgiti Plan Bütçe ve Çeşitli İşler Komisyon
raporlarının görüşülmesi.

Kırklarelispor Kulübü sporcularınıı-ı ve teknik kadronun. her birinin beşi bir yerde altın
ile ödüllendirilmesine, o.vbirliğiyle karar verildi.
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Vatandaşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlar.

a) Sedat COŞKUN'un |610112020 tarihli dilekçesi (Pınar Mah., 1215. Sokak) :

Kırklare|i İli. Merkez İlçesi. Pınar Mahallesi. l 2l 5.Sokak isminin değiştirilmesi
talebinin İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlarına havalesine oybirliğiyle

b) Demirtaş Mahallesi Sakinleri'nin |410|12020 tarihli dilekçesi (Demirtaş Mah.,
114 Ada, 73 Parsel): Kırklare]i İli, Merkez İlçesi, Demirtaş Mahallesi, mahalle
meydanında bulunan ve kesilen asırlık çınar ağacının yerine bir yetişkin orman
ağacının dikilmesi Kına Çeşmesi'nin restore edilmesi ve arkasında bulunan
parsele Çocuk Parkı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesine
oybirliğiyle

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde
görüşülerek meclise sunulmalarına karar verildi.
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Rcsmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaatlar.

iı ılıııı Egıtım Müdürlüğü'nün l4l0l/2020 tarih E.897651 salılı ıazısı (istas1,on
Mah., 1,151 Ada, 3 Parsel): Kırklareli İli. Merkez İlçesi. İstasyon Mahallesi, l45l ada j
no'lı.ı parsele l6 Derslikli İlkokul yapınr projcsinin uygulanabilmesi için krokicle
belirtileır yapı yaklaşııı mesafesinin 5 metreden 3 metreye düşürülmesi taIebinin İmar
Komisyonuna havalesine oybirliğiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. n-ıaddesinde

belirtilen süre içerisinde görüşülerek mec]ise sunulmalarrna karar verildi.

Beledil,e İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait gündem maddesi o1madığından konunun
gündeınden kaldırılmasına, oybirliğllle karar ılerildi _

03l0l12020 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen, vatandaşlar
tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Enver ÇOBAN ve Zehra
ÇOBAN'ın 26.|2.2019 tarihli dilekçesi (Camikebir Mah., 1306 Ada, l1 Parsel):
Krrklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir Mahallesi, 1306 ada, 11 parsele ilişkin yan
parsellerden emsal alınarak sunulan öneri blok tadilatının değerlendirilmesi talebi.

Mülkiyet salıibi tarafından hazırlatılan imar planı değişikliğinin onanmasına,
oybirliğiyle karar verildi.

03l0l.12020 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen, vatandaşlar
tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği Kırklareli Şube Başkanı Birsen MERİÇ'in 30.12.2019 tarihli dilekçesi:'
Kırklareli İli, Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi, Kuyumcular Caddesi'nin isminini
ÇYDD Kurucu Başkanr Türkan SAYLAN Caddesi olarak değiştirilmesi ve
caddenin uygun bir yerine Türkan SAYLAN'ın rölyefinin konulması talebi.

Konunun daha detaylı incelenıeler yapılması amacıyla sonraki Belediye Meclisi
toplanıılarında görüşülmek üzere İmar ı e Çeşiıli İşIer Komisyonlarında kalmasına.
ovbidiğiı le karar verildi.

03ll2l20|9 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen, vatandaşlar
tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Serdar KOYUNCU ve kat
maliklerinin 28.1|,2019 tarihli dilekçesi (Karakaş Mah., 1486 Ada, 7 Parsel):
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 1486 ada,7 parseldeki taşmmazrn
"Ticaret-Turizm Alanı" olacak şekilde planlanması amacıyla hazırlatrlan öneri imar
plan değişikliğinin Beledi_ve Meclisi'nce onaylanmasr talebi.

Kırklareli İli. Merkez İlçesi. Karakaş Mahallesi, l486 ada 7 parsel, 455 nı'
büyüklüğünde olup, Blok Nizam 5 Kat Ticaret-Konut Alanı'nda kalmaktadır. Değişikliğe,
konu parsel imar planında yoğunluklu olarak konut bölgesinde yer aldığından parselin
tbnksi1,onunun "Ticaret-Turizm Alanı"na dönüştürülmesi uygun bulunmamış olup,
başvurtı sahibi talebinin reddine. oybirliğiyle karar verildi.

05/ll/20l9 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen, vatandaşlar
tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Zeki KILIÇ ve Fatma
KILIÇ'ın 23.10.2019 tarihli dilekçesi (Hamidiye Mah., 1653 Ada, 8 Parsel):
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi, l653 ada 8 no'lu parseldeki
taşınmazın yapılaşma koşulları aynı kalmak koşulu ile Ayrık nizam 5 katlı Ticaret-
Konut Alanı olarak hazırlatılan öneri imar plan değişikliği teklifinin Belediye
Meclisi'nce onaylanması talebi.

Mülkiyet sahibi tarafindan hazırlatılan imar planı değişikliğinin onanmasına.
o1birliğiyle karar verild i,

Beledil,e Başkanlığına ait konuların görüşülmesi.

Belediye Başkanlığına ait konulardan; Haberleşme faaliyetleri yürütülmesi
amacıyla sen,is sağlayıcılar tarafından inşa edilen istasyon vb. yapılar ile itgili
yapılması gereken işIemlerle ilgili konunun. İmar re Plan Bütçe Komislonlarına
havalesine oybirliğiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre
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a karar verildi.


