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06 6535 unvan kodlu T.H. sınıfı 7. derecelik Programcı kadrosunun iptal edilmesine ve
iPtal edilen kadronun yerine 6540 unvan kodlu T.H. sınıfı 7. derecelik çöztimleyici
kadrosunun ihdas edilmesine, ihdas olunan Çöztimleyici kadrosunda sözleşmeli
Personel ÇalıŞtırılmasına, aylık net ücret 3.5L7,6I-TL ödenmesine, oybirliğiyle karar
verildi.

münhalBelediyemizde bulunan 7 dereceli kadrosununProgramcı iptal
dereceliedilerek, kadroşunun ihdasÇözümleyici ihdas olunan kadrodaedilmesi,

PersonelSözleşmeli ücretininveçalıştırılması belirIenmesi.

07

Bazı dolu memur kadrolarının, kadro derecelerinin yükseltilmesi.

verildi

5993 kodluunvan Jsınıfi 1Derecelik Zabıadet Komiserita lkadrosunun
99dereceye 50 kodluunvanyükseltilmesine, .İG sınıfı.H. 5 Dereçelik a

J adet Zabıta
Memuru kadrosunun J karar

08

Rusya F'ederasyonu tale,bineBaşkonsolosluğunun istinaden, Rusya
Ryazan Kasimov ileFederasyonu Bölgesindeki Şehri ticari, sanayi, eğitim

ve turizm alanlardagibi iş geliştirilebilmesibirliğinin ileiçin Belediyemiz kardeş
olunmasrnınşehir

bendi
talebine

ticari tür, eğitim
işbirliğinin geliştirilebilmesi

395 ı] I(anununun lSayılı 8 maddesiBelediye )(p gereğince, Rusya
İstanbulFederasyonu Başkonsolosluğunun Fistinaden, Rusya ederasyonu

Kasimov ileBölgesindekiRyazan kü1 veŞehri turizmsanayi, gibi
alanlarda ilelçm kentBelediyemiz kardeş olunmasına,

le karar verildi.

09

le karar verildi.Plan ve havalesine

işlemlerinden

S.S. krrklareli Ka olcuY TUlaşım Şehir eratifrayolu aşrma Koop Başkanı
Ufuk lnKAN, 04 09.2020 tarihinde ile Bverdiği dilekçe tarafindanelediyemiz

basrmıkartkişisyapılan vizelemeveelleştirilmiş elde edilen
Iıısmınıbir destekgelirlerin olunmasrkooperatife talebinin görüşülmesi.

2020l|l0
Ticari Taksilerin aktifleşme sürecinin

Komisyon Raporunun görüşülmesi.
uzatılmasr ile ilgili Ulaşım Hizmetleri

aktifleşmetahditadına olankararıŞahıs taksiticari 1Jsurecmln 11 .22plakalarının 102
tarihine kadar uzatrlmasına karar,le verildi.

11
TaŞımacılık yapan esnafımrzın özellikle birkaç yıl araç değiştirmesi zor

görüldüğtlnden sayısı 6 adet olan 2005 model araçların ve sayısı 7 adet olan2006 model
araÇların Kırklareli Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2.
bendinde belirtilen İlk tescil tarihinden itibaren 15 (onbeş) yuğrn, kadar kullanılabilir
ibaresinin yukarıda anılan sebeplerden dolayı bir yıl uzatılmasına, oybirliğiyle karar
verildi.

HalkŞehir otobüsleri sürecinine 1Araç ertelenmesiyenilem ileyıl ilgili
HizmetleriUIaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7

7.

G.İ.H.

kültür,

görüşülmesi.



2020l|l2

2020ll|3

2020ll|4

Belge Süresi Uzatımı ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Komisyon
Raporunun görüşülmesi.

Okul servis araçları özelizin belge süresinin 3|.|22020 tarihine kadar uzatılmasına,

Servis Araçlarr

karar verildi.
Taksi durağı (Emniyet Taksi ve Adliye Taksi) ile ilgili Ulaşım Hizmetleri

Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Bademlik Mahallesi Eriklice Caddesi üzerinde bulunan yeni Adliye binasının
bulunduğu yerde çevre düzeni ve yapılaşma müşteri potansiyeli açısından tam olarak
oluşmamış ve 2020 yılı Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-l9 salgınıyla
yaşanan sosyal ve ekonomİk etkİler nedenİyle taşımacılık yapan esnafimızın gelecek ile
öngönilemez bir durum yaşanmasl nedeniyle 3LI2.2023 tarihine kadar eski
duraklarında da karar verildiizni

2021 yılında uygulanacak Çeşitli cret Tarifelerinin görüşülmesi.

ie karar verildi
2020lll5 2021 yılında uygulanacak Su Ücret Tarifelerinin görüşülmesi.

Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.
l6

17

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27t08l2020 tarihli ve 17635 sayılı yazr§rna
istinaden; mülkiyeti belediyemize ait İllmlz Merkez Camikebir Mahallesi
@emirtaş) 1146 ada224 parseldeki 509,11 m2 ar§a vasıflr taşrnmazın İmar Barışı
kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunun 16. maddesi gereğince Yapı Kayıt Belgesi
almış talep sahibi Onur KILIÇ' a satrlması konusunda Belediye Başkanı ve
Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Üyelerinden Giirkan ORAS ve Fırat ALTINTEL' in konu hakkındaki bilgi
taleplerine; Meclis Başkanı ve İmar ve Şehircilik Müdilrii gerekli açıklamalarda
bulundu.

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Camikebir Mahallesi (Demirtaş) 1146 ada
224 parse|deki 509,11 m2 arsa vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu
16. maddesi uyarınca satışı ile ilgili; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki
verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

Krrklareli Valiliği İı sagııı< Müdürlüğünün 2810912020 tarihli ve 279028 belge
nolu yazısına istinaden; mülkiyeti belediyemize ait İ[miz Merkez Karacaibrahim
Mahallesi 1733 ada 2 parseldekı 779n62 m2 arsa vasıflı taşınmazın AiIe Sağhğı
Merkezi Binası yapılmak üzere bedelsiz ve süresiz tahsis edilmesi konusunun
görüşülmesi.

Mülkiyeti belediyemize ait İlimiz Merkez Karacaibrahim Matıallesi 1733 ada 2
parseldeki 779,62 m2 arsa vasıflı taşınmazın Aile Sağlığı Merkezi Binası yapılmak
iizere bedelsiz ve süresiz tahsis edilmesi talebinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

2020l Vatandaşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaatlara ait gündem maddesi
olmadığından konunun gündemden kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan
müracaatlardan; Milli Savunma Bakanlığr, Lojistik Genel Müdürlüğü, Çorlu
İnşaat Emlak Bölge Başkanhğı'nın 10.09.2020 tarih 490421 sayılı yazısı: Kırklareli
İli, Merkez İlçesi, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli olan arazilerinr 3194 sayılı
İmar Kanunu'nda yapılan değişiklik doğrultusunda, uygulama imar planında
Yençok: Serbest olarak belirlenmiş alanlarda yapı yüksekliklerinin belirlenmesi
amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi.

ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.

a) Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi, 128 ada ve |29 adada
düzenleme yaprlması ve imar planı değişikliği: Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yayla

I28 ada ve l29 adadaki imar hattının kadastro ile

19

18

hale

Belediye

karar verildi.imar

2

Plan Bütçe Komisyonuna havalesine,



b) Kırklare[ İli, Merkez İlçesi, Pınar Mah., l7l7 adada imar planı
değiŞikliği: Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Pınar Mahallesi, l7I7 adada Sosyal Tesis ve
İ'dari Tesis yapılabilmesi amacıyla |7l7 adanın imar planındaki fonksiyonunun
"BelediYe Hizmet Alanı" olarak değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonuna
havalesine oybirliğiyle,

c) Kırklareli İli, Merkez İçesi, Karacaibrahim Mah., 497 Ada |-2-3-4-5-6-7
Parseller i|e 778 ada 189-190 parselleri içeren imar adası düzenlemesi ve imar
Planı değişikliği: Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrüim Mahalle si, 497 Ada 1-2-
3-4,5-6,7 Parseller ile778 ada 189-190 parselleri içeren imar adası diizenlemesi ve imar
planı değişikliği talebinin İmar komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

Komisyonunaamacıyla ada bazında imar planı değişikliği yapılması talebinin

5393 kanununun 24.sayılı Belediye maddesinde belirtilen sure içerisinde
meclise sunulmalarrna karar verildi.

havalesine oybirliğiyle,

2020ll20

Vatandaşlar

[avış
Ilçesi,tarihli

ll09120200 tarihIi Meclis havaleBelediye toplantısından edilen,
tarafından Meclisi'ne NBelediye urcanyapılan müracaatlardan; vekili

ILIK'ınSabit 27.08.2020 krrklareli Merkezdilekçesi Haticeiıi,
Hatun 470 ada no'1 luMahallesi, ticari kullanılmakparselde uzereamaçlı«Restoran rmarİşletmesi" yapılabilmesi talebi.için planı yapılması

görüşlerinin
imar lmarplanı çalışmalarına esasbaşlanmasına, kamu Vekurumplanına kuruluş

alınmasından dahakonunun sonrakisonra, TMeclisBelediye oplantılannda
imarüzere le verildi.karar
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