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Dolu memur kadro derecesinin yükseltilmesinin görüşülmesi.
9950 unvan kodlu G.İ.H. sınıfi 5. Derecelik l adet Zabıta Memuru kadrosunun
dereceye yiikseltilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2020l85

Adet Sözleşmeli Personel (fekniker) çalıştınlması ve ücretinin belirlenmesinin
görilşülnesi
Belediyemiz Norm kadro çerçevesinde boş bulunan Tekniker kadrosmda tam
zamanlı l (bir) adet sözleşmeli personel çalıştınlnasın4 aylık net ücret 3.5O8,99-TL
ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
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2020l88

2020l89

Belediyemiz Norm Kadro çerçeve§ inde Jeolog ve Teknisyen kadrolannın iptal
edilerek, ihtiyaç duyulması üzerine 2 adet 6. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas
edilmç5|, ihdas olunan kadrolardı s6zleşmeli personel (Iekniker)
çılışhnlması ve
ücretinin belirlenmesiıin görüşülmesi.
Belediyemiz Norm kadıo çerçevesinde 8540 unvan kodlu T.H. sınrfı 6. derecelik 1
adet Jeolog kadrosıınun ve 8790 unvan kodlu T.H. sınrfı 4. derecelik l adet Teknisyen
kadrolannın iptal edilmesine ve iptal edilen kadrolann yerine 6. derecelik 2 adet
Tekniker kadrosunun ihdas edilrnesine, ihdas olunan kadiolarda sözleşmeli personel
çalıştınlmasın4 aylık net ücret 3.508,99-TL ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
lim ızde ça lış a n s ervıs a raçla rın ln
S ( Se rvı§ Aracı) p lakava tahs ls esaslr
geçilmesi ka rarl n ln a lınm as t e s plaka s ayts ın ln be lirlen m esl ko n us u n un
görüşülmesi.
Ulaşım Hizmetleri Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

"Yayla Meydanı Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi'' kapsamında, AB ve
YOK Komisyon Başkanı Coşkun TO KLUCU' nın 20,07.2020 tırihli dilekçesinin
görüşülmesi.

AB ve YÖK Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.
va ta n d aş lar tarafin dan belediv e meclis ın e ya p ılan m u racaa tlard an Krrkla reli
F en erb ah çe D e rn eğİ Ba şka nt M u rat U Z UN un 24 07 .2 02 0 tarih li dile kçes ı
Kırk]a re li iıı M e rkez İ lç esı, A ta tü rk Mah alIe Sl, 7 l 0 0 So kak ls minin,
şeh rl mızln
tanıtı mtna ka tkıd a b ulun a n F en erb ah çe S po r K ul u b u n un ı§m ın l n yaş a tıl ması
m aksadıyla "Fenerbahçe Soka$" otarak değiştirilmesi talebi.
İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlanna havalesine, oybirliğiyle karar verildi
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Resmı Kurum
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Kuru l u şla r t^ra find an B elediy e M ecl ıs ın e ya p ılan
m ura caa tlardan
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a l,
pa rsel uzerın d e y a p ılma sı plan la n an Aka
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Planı De$şikliği teklifinin değerlendirilınesi talebi.
İmar Komisyonıına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.
2020l

Beledive
e Şehi rc il ik M uo ur l üğüne al t gündem madd esl o 1 madığından
konun un gündemden kal d rrl lmasın4 o ybir li gı y l e karar ven l di
07l0712020

tarafından

2020l9l

tarihli Belediye Meclis toplantıstndan havale edilen, Vatandaşlar
Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Demet GEDİZ

AYDoĞDU, nun 06.07.2020 tarihli dilekçesiı Krrklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş
Mıhallesi, 768. sokık isninin sokakta çok sayıda ıhlamur ağacının bulunması
sebebi ile "Ihlamur Sokık" olarak değiştiritmesi talebi.
Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Müallesi, 768. sokak isminin, sokakta çok
sayıda ıhlamur ağacı bulunması sebebi ile sokağın kimliğini yansıtacağı
düşiınüldüğiınden, "Ihlamur sokak" olarak isimlendirilmesine, oybirliğyle karar verildi.

0l92

tarihli Belediye Meclis

toplantısından havale edilen, vaiandaşlar
tarafından BeIediye Meclisi'ne yapıIan müracaatlardan; Levent GÖZLÜKLÜ,
Ebru BİLGİÇ ve Türker KESKİN'in 05.03.2018 tarihli dilekçesiı 01.10.20l7
tarihinde yürürlüğe giren planlı Alanlar İmar yönetmeliği hükümlerinin bölgeye
ve ilin yöresel mimarisine uymayan hükümleri butunmakta olup, ekte sunulan
05/03/2018

maddelerin değerlendirilmesi talebi.
İdarece uygulam alar, 3194 sayılı İmar Kanunu'na bağlı olarak Resmi Gazete'de
yayımlanarı planlı Alanlar imar yönetmeliği'ne göre yapıldığındaıı, talebin Revizyon
ımar planı çalışmalannda değerlendirilmesine, taıeuın reoaıne oybirliği ile karar veriıdi.
020l93

Trep aş gecikmiş a la cak]a rınln ta h sili için yıılık
1 9 ,20 faız uygulam aktadır.
Kamu e Ozel ban kala rın kred ı lere uygula d rkla rt y ıllık faia o ra n la rl daha u ygu n
olduğundan, T rep aş a o lan b o rçlarımzın öd ene b ilm es ı ama cıy la Ka m u eya Özel
bankalardan kred ı çekile bilrn es t çın B elediy e Başka nın a vetki v e rilm estnın
görüşülmesi.

_ 5.000.000,00-TL (Beş Mityon)+faiz olmak iizere, İller Bankası A.Ş. yanısıra kamu
bankalan veya özel bankalardaıı kredi kullanrlmasına kedi iş ve işlemieri için Belediye

Başkaruna yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Berçin TROTTNER ilgi dilekçe ile Başkanlığımıza başvuruda bulunarak, limiz
merkez Karakaş Maha|lesi Gazi Metin Koç Sokak Gürel Apt. No:20lA kapı sayılı

2020l94

yerdeki taşınmazda "ıçkili kafe.Restauranttl işletmeciliği yapmak ısteaığnı
belirterek bahse konusu yerin içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebinin
96rüşülmesi.

İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlanna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.
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