
KIRKLARELi BELEDiyT nnrclisi
2019 yILI ocAK AyI TopLANTISI KARAR Oznrlnni

tvtEct isiN TOPLANU rAnigi :03t0112019
vtBcr,isiN ToPLANTI NUMARASI : I
siRLB$iNI No : I
OTURUM :1
TOPLANTI NEV'i : OLAGaN

KATILAN UyrlnR: Aygen KOSEGIL, Mustafa OZBAY, Adem SEVIM, Elmas

BUYUKDERE, Fettah AYGI-IN, Sedat BiLGiQ, H.Tahsin GENQAY, M. Fikret AKIN, Koray

QELIKKANAT, Ctineyt DEMIR, Cengiz BAGIRAN, Mehmet QILER, O.Faruk AKKOL, Ayvaz

KARTAL, FrrAt TANAEPYOGLU, HAIiI KAHRAMAN, iSMAiI MUTAFOGLU, BCgiiM

flGUffUnpN GUVENQ, Fulya KAYA, Mustafa SAATQI, Sevde YILMAZ, Kanber UZpn dahil22
tiyenin iqtirakiyle toplandr.

Belediye Baqkan V. Adem SEVIM toplantryr agtr[rnr ve yeterli go[unlufiun oldulunu sciyledi.

Gtndem maddelerinin g<irtigtilmesine gegilmeden cince; Baqkan 2079 yrh ile ilgili iyi dilek ve

temennilerini belirti ve AKP Grubu adrna M. Hilmi QILER ve MHP Grubu adtna Mustafa SAATQI'
da yeni yrl ile ilgili iyi dilek ve temennilerini belirtiler.

Uyelerden Belediye Bagkam Mehmet Siyam KESIMOGLU, Bora ZENGN, Murat BARA ve

ipek SEVIM' in toplantrya katrlmadrklary mazeret dilekgesi gdnderen ipek SEVIM' in mazeretli

sayrlmasma, oybirli[iyle karar verildi.

Baqkan tarafindan gtindeme ilave edilmesi igin okunan, "Hakkt KESiCi vekili Cemil KESiCi'
nin igkili Yer Bcilgesi talebinin gririlgtilmesi" konusunun 18. gtindem maddesi olarak giindeme

ilavesine, oybirlifiyle karar verildi.

Bundan soffa gtindem maddelerinin gcirtiqiilmesine gegildi.

KARAR NO

20t9ll

2019t2

2019t4

Denetim Komisyonu tiye segimi.

Bora ZENGN, Koray QELIKKANAT, H. Tahsin GENQAY, Mehmet qiLER ve

Mustafa SAATQI' nrn Denetim Komisyonu iiyeli[ine segilmelerine karar verildi.

2019 yrhnda Stizlegmeli Personel ( Tam zamanh ve krsmi zamanh) gahgtrrrlmasr ve
iicretinin belirlenmesi.

1 adet tam zamanh miihendis (Grda mtihendisi), I adet tam zamanh mtihendis (ingaat
mtihendisi), 2 adet tam zamanh mtihendis (Jeoloji mtihendisi), 1 adet tam zamanh

Kimyager, I adet tam zamanh Tekniker Teknikeri),Arkeolog, 3 adet tam zamanlr
1 adet tam zamanh Tekniker 2 adet tam zamanlr

KARAR 6ZNTi

Belediye Meclisinin 1 ayhk tatil takviminin belirlenmesi.

Belediye Meclisine yaprlan bagvurularrn aksamamasl amaclyla, Krrklareli Belediye

Meclisinin 2019 yrhnda tatil kullanmamasrna, oybirli[iyle karar verildi.

Huzur haklarrnrn tespiti.

Meclis Bagkanr ve tiyelerine, Meclis toplantrlarrna ve ihtisas Komisyon toplantrlarrna

katrldrklarr her gtin igin 123,00.-TL iicret ddenmesine, oybirli[iyle karar verildi.

201913

Denetim Komisyonuna drgandan gtirevlendirileceklere verilecek iicretin tespiti.

Denetim Komisyonunca gerekli gdrtilmesi halinde 20 iq gtintinti gegmemek ijzere,
kamu kurum ve kuruluqlarrndan veya drgandan uzman kigi gdrevlendirilmesine, kamu
kurum ve kuruluqlanndan gorevlendirilenlere gtinltik 117,00.-TL, kamu kurum ve

kuruluglarr drgrndan gorevlendirilecek uzman kiqilere de, gtinltik 234,00.-TL brtit iicret
odenmesine, oygokluluyla karar verildi

201915

Teknikeri r-/ 1 adet

*4



tam zarrranh gehir plancrsr, I adet tam zamanlt mimar, 1 adet tam zamanh Qevre
Mtihendisi, 3 adet tarn zamanh Biyolog, 1 adet tam zamanh programct ve 1 adet krsmi
zamanh Avukat gahgtrrrlmasma, scizleqmeli olarak gahgtrrrlacak personelin ticretinin
Maliye Bakanh[rnca yayrmlanacak Mahalli idare Sozlegmeli Personeli Ucret Tavanlart

Genelgesinde yer alan ticret tizerinden net olarak ddenmesine, stiz konusu ticret tutanrun
tam zamanh gahqtrrrlacak personel (Mtihendis, Mimar, $ehir Planctst, Kimyager,
Arkeolog, istatistikgi, Biyolog, Programcr ve Tekniker) igin, kadro unvanlanna karqrhk
gelen 657 sayrh kanuna gdre net ayhk tutar siitunundaki iicretin, krsmi zamanh
galrqtrrrlacak personel (Avukat) igin kadro unvaruna kargrhk gelen krsmi zarnanh

sdzlegmeli personel net ticret tavanr siitunundaki ticretin ddenmesine, oybirlifiyle karar

verildi.

2019t6

2019 yrh Zabfia ve itfaiye Personelinin ayhk maktu fazla gahqma iicretlerinin
belirlenmesi.

Oll}ll2}lg tarihinden gegerli olmak izere Zabrta ve itfaiye Personeline ayhk maktu

fazla gahqma ticreti olarak briit 337,5O.-TL olarak odenmesine, oybirli[iyle karar verildi.

2019t7

Belediye Meclisi yesi H. Tahsin GENQAY' rn Su cret Tarifeleri konulu yazlJr

0nergesi ile ilgili Plan Biitqe Komisyon Raporunun gtiriigiilmesi.

2019 yrhnda uygulanacak olan Su ticret tarifesinin 11. Srrasrnrn a-bendinde yer alan

gaziler, gehit ve gazi, dul ve yetimleri, oztirltiler ve 2022 sayrh kanunla belirtilen 65

yaglnl doldurmuq muhtag, giigsriz ve kimsesiz Ttirk vatandaglarrna ayhk ba[lanmasr

hakkrnda kanun kapsamrndaki kigilerin su iicretine yaprlacak indirim orarumn % 75

olarak, I 1. srranrn b- bendinde yer alan, 0ztirlti gocu[u olan abonelerin belgelendirmeleri
gartryla yaprlacak indirim oranrrun Yo75 olarak 1 l. strantn d- bendinde yer alan Yeni ba[
evleri mevkiindeki abonelerin, ba[crhk ve zirai faaliyette bulundu[una dair Ziraat

Odasrndan belge getirmesi gartryla su ticretlerine yaprlacak indirim oranlrun %50 olarak

kalmasrna, 0110212019 tarihinden itibaren uygulanmastna, oybirli[iyle karar verildi.

Krrklareli Belediye Ktiltiir Sanat ve Spor Kuliibti Dernefi Baqkanh[rntn
24 I 12 12018 tarihli dilekgesinin gtirtiqiilmesi.

0410412017 tarih ve 61 sayrh Belediye Meclis karan ile Waldorf Do[a E[itim Merkezi,
Krrklareli Belediye Ktilttir Sanat ve Spor Kultibii Derne[i Baqkanh[rna tahsis edilmig

olup, soz konusu tahsis igleminin Derne[in talebi do[rultusunda iptal edilmesine,

oybirli[iyle karar verildi.

201918

2019t9

timiit KARABULUT' un 2011212018 tarihli dilekgesi ile, Belediyemize ait olan
Krrklareli Merkez Camiikebir Mahallesi 1146 ada 223 no'lu parsel 27662163005

hisseyi, satrn alma talebinin gtiriiqtilmesi.

imar ve Plan Btitge Komisyonlanna havalesine, oybirli[iyle karar verildi.

S.S Krrklareli Ulagrm $ehir igi Karayolu Taqrma Kooperatifinin 19.11.2018 tarihli
dilekgesi ile ilgili Plan Biitqe Komisyon Raporunun gtiriiqiilmesi.

KYK Ytiksek Ogrenim O[renci Yurdu ile Kayah Kamptis arast ticretin 2,00-TL
olmasrna, oybirli[iyle karar verildi.

2019m

Vatandaqlar tarafindan Belediye Meclisine yaprlan mtiracaatlar.

a) Cafer DiLEK (Akalar Mah., 139 Ada 38 Parsel): Krrklareli ili, Merkez ilge, Akalar
Mahallesi, 139 Ada 38 Parsele iliqkin; taqrnmazrn Kabristan Sokak tarafindan komgu
parsellere hizalanarak imar hattrnrn dtizeltilmesi talebi; imar Komisyonuna havalesine
oybirli[iyle,
b) Hatiye USLU'nun 18.12.2018 tarih 103277 sayrh dilekgesi: Hatiye USLU'nun geng

yagta keybetti[i o[lunun isminin Beyhan Soka[a verilmesi talebi; imar ve Qegitli iqler
Komisyonlanna havalesine oybirlifiyle,

5393 sayrh Belediye Kanununun 24. maddesinde belirtilen siire igerisinde
gtiriigiilerek meclise sunulmalartna karar verildi.

20t9lt0
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20t9lt2

Yaprlan Miiracaatlardan, Krrklareli Valili$ il
.,373 Ada,33 Parsel): Krrklareli ili, Merkezilge,

Hamidiye Mahallesi,373 Ada 33 Parsele iliqkin; yatrnm programlnda yer alan 250

Yatakh Yeni Ek Binanrn yaprlmasr amacryla, kamu yararr gdz tiniinde
bulundurularak emsal oranrnrn 2.5 olarak defigtirilmesi iqin imar plan de[iqiklifii
talebi.

imar Komisyonuna havalesine, oybirligiyle karar verildi.

Resmi Kurum ve Kuruluqlarca
Saftrk Miidiirlii[ii (Hamidiye Mah

Belediye ve $ehircilik M
imar Planr'

tidiirlti$i 'ne ait konulardan ) Mevcut 23.t2 .1 99 I
tasdik tarihli $ehir nln I Etap I /s.000 tilgekli Nazrm imar Planr

2019n3

Reviryonu konusu: Yiirtirliikte olan mevcut qehir imar planrnrn gtiniimtiz qartlanna
giire yeniden diizenlenip deferlendirilmesi gerektifinden, 23.12.1991 tasdik tarihli
mevcut qehir imar planrnm 3194 sayrh imar Kanunu ve ilgili mevzuata gtire
hazrrlanmrq l.Etap U5.000 tilgekli Revizyon Nazrm Imar Plant, Plan Raporu ve

eklerinin Belediye Meclisince onaylanmasr talebi.

imar Komisyonuna havalesine, oybirli[iyle karar verildi.

2019n4

0411212018 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Vatandaqlar
tarafindan Belediye Meclisiine yaprlan miiracaatlardan; Hakkr KESiCi (istasyon

Mah., 6.Cadde): Krrklareli ili, Merkez ilge, istasyon Mahallesi, 6.Caddeye iliqkin;
ileride olugacak ticaret ihtiyaglannr karqrlamak amacr ile 6.Cadde igin Belediye
Meclisince yol boyu ticaret olarak tegekkiil etti[i karartntn ahnmasr talebi.

istasyon Mahallesi, 6.Cadde'den cephe alan konut alanlannda bulunan parsellerin;

zemin kat ve yol seviyesinde veya agr[a grkan bodrum katlanrun yoldan cephe alan

mekdnlarrnda ya da binanrn birinci katrnda veya bodrum katlarrnda zemin katta yer alan

mekdnla igten bafilantrh olan ve binarun ortak merdivenleri ile iliqkilendirilmeyen
mekAnlarrnda halkrn gtinltik ihtiyaglarrnr kargrlamaya yonelik konut drqr hizmetlerin yer

alabilece[i yol boyu ticaret (diikkf,n) olarak kullanrm talebinin kabuliine,
oybirlifiyle karar verildi.

0411212018 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Vatandaglar
tarafindan Belediye Meclisi'ne yaprlan miiracaatlardanl Ahmet QAKIR ve
Apartman Sakinlerinin 05.11.2018 tarih ve 13815 sayrh dilekgesi: Krrklareli ili,
Merkez ilge, Akalar Mahallesi, 489. Sokak adrnrn Aksaray Sokafr ya da Huzur
Sokafr olarak isim verilmesi talebi.

Akalar Mahallesinde bulunan isimsiz 489. Soka[rn isminin "Huzur Soka[r" olarak
isimlendirilmesine, oybirlifiyle karar verildi.

2019n5

2019n6

0411212018 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Vatandaglar
tarafindan Belediye Meclisi'ne yaprlan miiracaatlardan; Meclis tiyelerinden Adem
SEViM, Ayqen rOSfCir, ve Koray qELiKKANAT'rn dilekgesi: istanbul-
Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasrnda gehit olan itimiz Ziraat Odasr
Bagkanr Ekrem $AYLAN'In da kuzeni Albay Gtiksenin $AYLAN'In ismini
yaEatmak amacryla ilimizde belirlenecek bir caddeye isminin verilmesi talebi.

Yayla Mahallesi'ndeki Laleli Sokafrn isminin "$ehit Kara Pilot Albay Gtiksenin
Aytural $AYLAN Soka[r" olarak degigtirilmesine, oybirli[iyle karar verildi.

2019n7

0411212018 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Vatandaqlar
tarafindan Belediye Meclisi'ne yaprlan miiracaatlardanl S.S. Krrklar Kiigiik Sanayi
Sitesi Yapr Kooperatifi Bagkanh[r (Camikebir Mah., 1951 ada L parsel, 1950 ada I
parsel, 1945 ada I parsel, 998 ada 37 parsel): Krrklareli ili, Merkez ilge, Camikebir
Mahallesi, Qelebaflar Mevkiinde bulunan miilkiyeti S.S.Krrklar Kiigtik Sanayi
Sitesi Yapr Kooperatifine ait 1951 ada 1 parsel, 1950 ada I parsel, 1945 ada I parsel,
998 ada 37 parselde bulunan ve halihazrrda imar durumuna giire yaprlacak olan
sanayi diikkanlannrn giiniimtz kogullarrna hitap etmemesinden dolayr diikkanlarrn
0nlerindeki 12.5 metrelik gekme mesafelerinin 5.5 metreye diigiirtilmesi ve 7

metrelik alanlarrn kapah alana dihil edilerek imar plan defiqikliEi yap;Snattplebi.
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Soz konusu taqrnmazlara iligkin mtilkiyet sahibi tarafindan hazrrlatrlan imar plan
de[iqikli[inin onaylanmasrna, oybirli[iyle karar verildi.

20t9t18

0411212018 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Resmi Kurum ve
Kuruluglarca yaprlan miiracaatlardan; TREDA$ (Trafo yerleri): ilimiz Elektrik
Dafrtrm $ebekesinin niifus ve yaprlaqma artrgrna ba$r olarak yenilenmesi ve
kapasite artrqr yaprlmasr gereksinimi gergevesinde 2019 yrhnda tesis edilmek iizere
planlanan yatrrrm gahgmalarrnda trafo yeri olarak 06.01.2009 tarih 7 sayrh Belediye
Meclis Kararrnda belirlenen yerlerin mevcut qebeke ve yaprlaEma durumuna gtire
revize edilmesi igin imar plan defigiklifi talebi.

Konunun daha sonraki Belediye Meclis toplantrlarrnda gortiqtilmek tizere imar
Komisyonunda kalmasrna, oybirli[iyle karar verildi.

2019n9

2019t20

0411212018 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Belediye Imar ve

$ehircilik Miidiirliifii'ne ait konu; Qevre ve $ehircilik it luiiaiirtii[ii'niin imar Plan
Defiqiklifi inceleme Raporlarr: Qevre ve $ehircilik Miidiirliifii'ntin .imar plan
de[igikliklerinin incelenmesi neticesinde olugturulan raporlartntn Idaremizce
de[erlendirilmesi talebi.

Yaprlan de[erlendirmeler ile bahse konu imar plan de[iqikliklerinde herhangi bir
dtizeltmenin olmamasr nedeniyle, talebin reddine, oyblrljEillg k4l4r verildi.

021 l0 12018 tarihli Belediye Meclis toplantrsrndan havale edilen, Belediye Imar ve

$ehircilik Miidiirlii[ii'ne ait konu, 3 194 sayilr imar Kanunun l8.maddesi ve

298113290 sayrh kanunun 10/c maddesi imar Uygulamasr (Akalar Mah., 424,1027
adalar): Krrklareli ili, Merkez ilgesi, Akalar Mah. 424, 1027 adalarda bulunan
hisseli arsa, araziler ve tizel parselasyona dayah parsellerin ilgili kanunlar uyarrnca
imar uygulamasr gahqmasr kapsamrnda imar planrnda gerekli imar plan
defigikliklerinin yaprlmasr talebi.

Konunun daha sonraki Belediye Meclis toplantrlarrnda gdrtigtilmek tizere imar
Komisyonunda kalmasrna, oybirli[iyle karar verildi.

20t9tzt Hakkr vekili Cemil KE t nin Yer Biilgesi talebinin gtiriigiilmesi.

imar ve Qegitli igler Komisyonlanna havalesine, oybirli[iyle karar verildi.

2019t22

Miilkiyeti Belediyemize ait 256 ada 205 parselde Belediyemiz tarafindan yaptmt
tamamlanan Kath Otoparkrn Belediyemiz tarafindan igletilerek faaliyete gegirilmesi
ve 4 ay boyunca ficretsiz olarak hallan hizmetine agrlmast konusunun gtiriiqiilmesi.

Mtilkiyeti Belediyemize ait 256 Ada 205 Parselde Belediyemiz tarafindan yaptmt

tamamlanan Kath Otoparkrn Belediyemiz tarafindan iqletilerek faaliyete gegirilmesi ve 4

ay boyunca ticretsiz olarak halkrn hizmetine agrlmasrna, oybirli[iyle karar verildi.

2019t23

Borglanma Konusunun Gtiriiqiilmesi.

Belediyemiz yatrrm harcamalarrnda kullanrlmak ijzerc 12.000.000,00-TL faiz dahil
iller Bankasr A.$. yanlslra kamu bankalarr veya ozel bankalardan kredi kullantlmastna,
kredi ig ve iqlemleri igin B. Bagkanrna yetki verilmesine, oygoklu[uyla karar verildi.

Bagkan gtindemde g<irtigtilecek baqka konu olmadr[rndan toplantmm sona erdilini s<iyledi

$UBAT ayr
yaprlmasma

Adem

Meclis Toplantrsmrn 5 $UBAT 2019 tarihine rastlayan Sah gtinti saat l4:30'da
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