
Başkan katılım paylarının gözden geçirileceğini, görüntü CD'sinin kendilerine
ulaştırılacağını söyledi. Meclis üyelerinden Ayten DOYMAZ'a geçmiş olsun dileklerini,
Yücel OLUÇAY'ada annesinin vefatından dolayı başsağlığı diledi.

Üyelerden Fırat ALTINTEL vatandaş benim evimin kaldırımı vardı. Çevre
düzenlemesi için değiştirildiğini, ihtiyaçlan olmadığını söylüyor.

Başkan ihtiyacım yoktur diye bir şey yok. Önerge verirseniz değerlendiririz. Geçen
toplantının kapalı oturum yapıldığını, bunun için canlı yayın yapılmadığını söyledi. BE-
YA şirketinin sermayesinin % 1 00' üntin Belediye tarafindan karşılandığını söyledi.

Üyelerden Halil KAHRAMAN pandemi yasaklarından dolayı bakkal ve büfelerin
içki satışı yapamadığını, marketlerin içki satışı yaptığını, bunun haksızlık olduğunu,
bunun için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Başkan bizim yetkimizde olan bir şey olmadığını söyledi.

Başkan; Gündemde görüşülecek başka konu olmadığını ve toplantıntn sona erdiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle Ocak ayı toplantısının tatil edilmesine, 202I yılında ilk toplantının Şubat
ayında yapılmasına karar verildi.
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Vatandaşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaatlara ait gündem maddesi

olmadığından konunun gündemden kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait gündem maddesi olmadığından konunun
gtindemden kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

ve Şehircilik Müdürlüğüne ait gündem maddesi olmadığındanBelediye
konunun kaldırılmasına, karar verildi.
03 l |l 12020 tarihli Belediye Meclis toplantısından
Kırklareli İl Saglıl< Müdürlüğü'nün 2|tl0l2020 tarih E.1421 sayıh yazısı: Kırklareli
İli, Merkez İlçesi, Pınar Mahallesi, l20g. Sokak ile 1210. Sokak arasında kalan
alanın "Sağlık Tesis Alanı" olarak imar planı değişikliği yapılarak Aile Sağlığı
Merkezi ve ileriki yıllarda ihtiyaç duyulan sağlık hizmet sunumunun verilebileceği
bina (112 Acit Sağlık Hizmetleri İstasyonu vb.) yapmak üzere Sağlık Bakanlığı
adına bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edilmesi talebi ile ilgiti komisyon raporunun
görüşülmesi.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Sağlık Alanı", l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda
"Planlama Alanı içerisinde Aile sağlık merkezi, ]]2 ucil ,ıağlık hizmetleri istasyonu yer
alabilir." ve "otopark ihliyacı parselin kendi içinde karşılanacaktır." özel hükümleri bulunan
yapılaşııa koşulları Emsal=1.20, Y"nçot:9.50 m olacak şekilde "Aile Sağlığı Merkezi Alanı" olan

ar Komisyonuna havale edilen;

ımar le karar verildi.
03llll2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale

edilen; İı ıvıtıtttıııığü'nün 26t|Ot2020 tarih 765186 sayılı yazr§ı: Kırklareli İli, Merkez
İlçesi, Camikebir Mahallesi, 1089 ada 1 parselde bulunan, tescil dışr, DOP
kapsamında "Spor Alanı" olarak terk edilen alanın "İbadet Alanı" olarak ve aynt
mahallede 1076 ada 2 parselde bulunan "Cami Alanı"nın ise "Spor Alanı" olarak
imar planı değişikliğinin yapılması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Konunun detaylı inceleme yapılması için daha sonraki Belediye Meclis
toplantılarında görüşülmek üzere İmar Komisyonunda kalmasma, oybirliğiyle karar
verildi.

0|109 12020 tarihli Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonrna lra"ale .dtl.";
Nurcan KAYIŞ vekili Sabit ILIK'ın 27.08.2020 tarihli dilekçesi Kırklareli İli,
Merkez İlçesi, Hatice Hatun Mahallesi, 470 ada 1 no'lu parselde ticari amaçlı
kullanılmak üzere 66Re§toran İşletmesi" yapılabilmesi için imar planı yapıIması
talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Kurumlardan gelecek görüşler ile birlikte İmar Komisyonuna imar planı değişikliği
dosyası sunulana kadar, konunun daha sonraki Belediye Meclis toplantılarında
eglu"ş]übqe k ğre re ImT 5omi syorun@ helrngşıqa, oyb irl i ğ i yl e karar ve ri l di.

Belediye Başkanlığına ait konulardan 1 adet Sözleşmeli Personel (Mühendis)
çalıştırılma§r ve ücretinin belirlenmesi görüşüldü.

Belediye Meclisinde yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; 5393 Sayılı
Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince; Belediyemizde boş bulunan Mühendis
kadrosunda tam zamanlı l (bir) adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına, aylık net
4,42I,9 5 -TL ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Üyelerden Gürkan ORAS söz alarak Şadan TOKUÇ, İrfan GÜRPINAR ve Meclis
üyesi Yücel OLUÇAY'rn annesine Allahtan rahmet diliyorum. Katılım payları ile ilgili
sıkıntılar olduğunu, pandemi sürecinde en azından ödemelerin ertelenmesini talep
ediyorum. Bütçe ile ilgili yazı|ı bilgi alırsak iyi olur incelemek istiyorum ğedi. Canlı
yayın olmadığı için görüntü CD' silih_kgndilerine ulçmadığını söyledi. ^ \ 

^
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Meclis Uyelerinden; Yüksel TAŞKIN' ın 23.11.2020 tarihli dilekçesi ile Milliyetçi
Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini beyan etmesi neticesinde, Plan Bütçe
Komisyonuna ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonuna Milliyetçi Hareket Partisinden 1

üye seçiminin yapılması.

Plan Bütçe Komisyonuna Fırat ALTINTEL'in, Ulaşım Hizmetleri Komisyonuna
da Nadiye RODOPLU'nun seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2020ll37

Bazı boş memur kadro derecelerinin yülıseltilmesi.

Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 68. maddesi B bendine göre; 9950 unvan kodlu G.İ.H. sınıfi 1 l. Derecelik 3
adet Zabıta Memuru kadrosunun 3. dereceye yükseltilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2020ll38
5620 sayılı Kanun gereği ZOZI İİlıteçlcl$

Belediyemiz de 202l yılında llI2 adam/ay geçici iş pozisyonu belirlenmesine,
oybirliğiyle karar verildi.

Pozisyonu konusunun görüşülmesi.

2020ll39

2021 Yılında uygulanacak Çeşit[ Ü
Raporunun görüşülmesi.

cret Tarifeleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyon

Belediyemiz 2021 yılı Çeşitli Ücret Tarifelerinin ekli 20 sayfadan ibaret cetvelde
gösterildiği şekilde kabultine, 0|l0ll202l tarihinden itibaren uygulanmasına,
oybirliğiyle karar verildi.

2020ll40

cret Tarifeleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyon

Belediyemiz 2021 yılı su ücret tarifelerinin ekli 3 sayfadan ibaret cetvelde
gösterildiği şekilde kabulüne, 0ll0ll202I tarihinden itibaren yeni miktarlar üzerinden 12
dönemde tahakkuk yapılarak uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

2021 Yıhnda uygulanacaE §u-Ü
Raporunun görüşülmesi.

Mülkiyeti Hazineye ait Kırklareli Meİkİİ İlçe
parselde bulunan ve 3l..350,00 m2'si Belediyemize Asfalt Şantiyesi olarak tahsis
edilen alanrn 5.000 mz'lik kısmının imar planında aynldığı amaç doğrultusunda
asfalt plentine ilişkin sabit ve kalıcı tesisler yapılması için 30 yıl süre ile irtifak hakkı
verilmiş olup, tapuya işlenmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki
verilmesinin görüşülmesi.

Mülkiyeti Hazineye ait Kırklareli Merkez İlçe Haticehatun Mahallesi 496 ada 50
parselde bulunan ve 31.350,00 m2'si Belediyemize Asfalt Şantiyesi olarak tüsis edilen
alanın 5.000 m2'lik kısmının imar planında ayrıldığı iımaç doğrultusunda asfalt plentine
ilişkin sabit ve kalıcı tesisler yapılması için 30 yıl süre ile irtifak hakkı verilmiş olup,
tapuya işlenmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine,
oybirliğiyle karar verildi.

Haticehatun Mahallesi 496 ada 50

2020l|42 Hüseyincan AVRAP' ın 2410912020 tarihli dilekçesi ile Belediye Başkanlığımıza
başvuruda bulunarak, İlimiz Merkez Doğu Mahallesi Baraj Mevkii Küme Evler
No:13 (470 ada 1 parsel) adresinde bulunan taşınmazda "İçkili Kır Lokantası"
işletmeciliği yapmak istediğini belirterek bahse konu yerin içkili yer böIgesine dahil
edilmesi talebinin görüşülmesi.

le verildiimar ve Komi
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KATILAN ÜYELER: KATILAN ÜYELER: Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU, Arda
KOLC_ULAR, Esra Cansu BOYRAZ, Gürkan ORAS, Can YAZICI, Mahmut BOZAN, Selda BİLGIN,
Ali GÖKÇEN, Fırat ALTINTEL, Halil KAHRAMAN, Ömer Faruk AKKOL, Ersin KIRMIZITAş,
Fahrettin KAYA, Coşkun TOKLUCU, Ayten DOYMAZ, Ebru BİLGİÇ ILIK, yiiksel TAşKIN, Nadiye
RODOPLU, Burcu ÖZEL, Savaş ÇEKİNMEZ,Yİıı|OLUÇAY dahil2l üyenin iştirakiyle toplandı.

KATILMAYAN ÜYELER: Hasan BAYKAL, Ayşe DURMAZ, Sualp ALDÜZ, Elmasgüyür» ERE, Samet BABACIK.

Meclis Başkanı yeterli çoğunluğun olduğunu ve toplantıyı açtığını söyledi.
Başkan; alacağımız kararların hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Üyelerden Elmas BÜYÜKDERE ve Ayşe DURMAZ' ın toplantıya katılmadığı, mazeret

dilekçeleri okunarak mazeretli sayılmalarına oybirliğiyle karar verildi.
KatiP üye Ayşe DURMAZ toplantıya katılmadığından, yedek katip üye Ali cÖrçrN

divandaki yerini aldı.
BaŞkan; Corenadan hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Makam Şoftırü şadanTOKUÇ'u bu hastalıktan kaybettiğimizi, bu yüzden çok üzgiin olduğunu söyledi. Eski Kültür ve Turizm

Bakanı K.Eli eski Milletvekili İrfan CÜnPrNaR'ı kaybettiğimizi söyledi ve ailesine başsağlığı diledi.
BaŞkan Kasım ayı toplantısına karantinadan dolayı katılamadığını, bütçe ile ilgili sorulara cevap

vereceğini söyledi.

2021YıIı bütÇesinin oyçokluğuyla kabul edildiğini, Performansta olağanüstü durumlardan dolayı
saPmalar olduğunu, 2021 yılının zor geçeceğini, hükümet tarafindan acil önlemler alınması gerektiğini
söYledi. YaPılan eleŞtirilere açıklamalar yaparak cevap verdi. Personel tasamıfuna gidilmeyeceğini
bildirdi. Belediyemize bağlı olarak çalışan BE-YA şirketinin yaptığı işlerle ilgili rapor hazırlanması İçin
Yetkililere talimat verdiğini söyledi. Göreve geldiği 20l4 yılından günümüzekadar yıl-yıl borç tablosu
hakkında aÇıklamalarda bulundu. Bugüne kadar yapılmayan hizmetler yapıldığını (kapalı pazar yeri,
Yeni hastane Yanındaki medİkal çarşı, kapalı otopark ve açık otoparklar, oyun alanlafı-ve parklar vb.)
AB Projeleri kaPsamında projeler yapıldığını, Otogar inşaatına başlandığını, Belediyemiz araç parkının
Yenilendiğini, Şehrimizin Kültür Başkenti yapıldığını, Atatürk'ün doğduğu evin aynısının yapılarak,
A.Rıza Efendi Kültür evinin restore edilerek ziyarete açıldığını, bunları görmek için şehrimize yurtiçi ve
Yurt dıŞından ziyaretçiler geldiğini, bu ziyaretçilerin esnafimıza katkı sağladığını, Su Arıtma
Tesislerinde tadilat yaparak yenilendiğini, manganlı su sorununun çözüldüğiınü, çeşmİlerimizden temiz
su aktığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Arda KOLCULAR mazeret belirterek toplantıdan ayrıldı.

BaŞkan borçların önemli bir kısmının kamuya ait olduğunu, borç yapılandırması yapacaklarını,
önümüzdeki yıl Stratejik planda revizyona gidilmesi gerektiğini, bununla ilgili daha sonra bilgi
verileceğini, Vefa Destek Grubuna yardım edildiğini söyledi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
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