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B"l"Oiy" Meclisinin l aylık tatil takviminin belirlenmesi.
1,
Ağustos ayının Kırklareli Belediye Meclisin 2020 yı|ı tatil ayı olarak belirlenmesine,
le karar verildi
Huzur haklarının tespiti.
5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Mecli s Başkanı ve üyelerine,
2020l02 Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyon toplantılarına katıldık ları her gün 123,00-TL
yerine 160,00-TL ödenmesi için yapılan oylanrada, oyçokluğu yla reddine ve huzur
j, h9}!1nın l23,00-TL olarak 49flrr_ıına k_ara_r verildi.
-l
Denetim Komisyonu üye seçimi.
Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına, Ersin KIRMIZITAŞ, Fırat
2020l03
ALTINTEL, Savaş ÇEKİNMEZ, Hasan BAYKAL ve Can YAZICI' nın 5393 sayılı
Belediye kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyeliğine
erildi.
Denetim Komisyonuna ctışarıdan görevlendirilcceklere verilecek ücretin tespiti.
Denetinı Komis1,oııuııca gerekli görülnıesi halinde, kamu kurum ve
2020l0 {
kuruluşlarından görevlendirilenlere günlük l38,00-TL, kamu kurum ye
, kuruluşları dışrndan görevlendirile cek uzman kişilere de, günlük 276,00-TL brüt
ücret ö denmesine, oybirliğiyle karar ı-erildi,
Belediyemiz norm kadro çerçevesinde 8. dereceli l adet Topograf kadrosunun
iptal edilerek, ihtiyaç duyulması üzerine 7. dereceli Programcı kadrosunun ihdas
edilmesi, ihdas olunan Programcı kadrosunda Sözleşmeli Personel çalıştırılmasr ve
ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
Belediyemiz Norm kadro çerçevesinde; 8855 Unvan Kodlu 8. derecelik 1 adet
,
2020105

l

Topograf kadrosunun iptal edilmesi ve 7. derecelik 1 adet Programcı kadrosunun ihdas
edilmesine, ihdas olunan kadroda sözleşmeli personel çahştınlmasına, ücretinin Maliye
Bakanlığınca yayınlanacak o|an 0110112020 - 3010612020 döneminde geçerli olan
"Mahalli İdare Sözleşmeli Persone|i Ücret Tavanları" genelgesinde yer alan kadro
unvanına karşılık gelen, 657 sayılı kanuna göre net aylık tutar sütunundaki ücretin
ödenmesine, o ybirliğiyl e karar verildi

||

2020 yılında Sözleşmeli Personel (Tam Zamanlı ve Kısmi Zamanlı) çalıştırılması

li ve ücretlerinin belirlenmesi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, 1 adet tam zamanlı

mühendis (Gıda mühendisi), 1 adet tam zamanlı mühendis iİnşaat miiüıendisi;. 2 adet
, tam zamanlı mühendis (Jeoloji mühendisi), 1 adet tam zamanlı Arkeolog, 3 adet tam
2020l06
,, zamanlı Kimyager. l adet tam zamanlı Tekniker iİnşaat Teknikeri). l adeı tam zamanlı
l ı.k,ik., (Yangln Teknikeri). 2 adet tam zamanlı istatistikçi. l adet tam zaman|ı şehir
ll plancısı, l adet tam zamanlı mimar, l adet tam zamarıh Çevre Mühendisi, 3 adet tam
ı zamanlı Biyolog, l adet tam zamanlı programcı, l adet tam zamanlı Veteriner ve 1 adet
personelin
İ, kısmi zamanlı Avukat çalıştınlmasına, sözleşmeli olarak çalışhrılacak
Bakanlı ınca yay ımlanacak Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret
ücretinin M
1

Tavanları Genelgesinde yer a|an ücreı üzerinden net olarak"ödenmesine. söz konusu
ücret tutarının tam zamanlı çahştlrllacak personel (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı,
, Kimyager. Arkeolog. İstatistikçi. BiyoIog. Programcı. Veteriner ve Tekniker1 için.
| ücretinin Maliye Bakanlığınca yayınlanacak olan 0li0l12020 - 3010612020 döneminde
geçerli olan "Mahalli İdare Sözleşme|i Persone|i Ücreı Tavanları" genelgesinde yer alan
İ kadro unvanrna karşılık gelen, 657 sayılı kanuna göre net ayhk tutar sütunundaki
ücretin. kısmi zamanlı çalıştırılacak personel (Avukat) için kadro unvanına karşılık
1 gelen kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı sütunundaki ücretin
l] Odenmesine, oybjrliğiyle karar verildi.
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2020 yılı Zabıta ve Itfaiye Personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin
2020 l07 1. belirlenmesi.
0|l0|l202\ tarihinden geçerli olmak üzere aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak
brüt 358,0O_TL ödeı]mesine. o ybirliğiyle karar verildi,
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Kırklareli Belediye Başkanhğı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Çeşitli

2020l08
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İşler Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Konunun Belediye Meclisince; Çeşitli İşler Komisyon raporu ile birlikte incelenmesi
oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

, ve değerlendirilmesi neticesinde;

Kuzey Kıtırıs Türk Cumhuriyeti Girne Alsancak Belediye Başkanhğının talebi

2020l09

:]

ol an, Belediyemiz ile Kardeş Belediye olunmasının görüşülmesi.

İ Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Gime Alsancak Belediye Başkanlığının,
ile
kardeş
kent
ilişkisi kurulması talebinin kabulüne, oybirliğiyle karar
I Belediyemiz

_]i verildi.

,ı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; 2020 yılı
Çeşitli Ücretler Tarifesindeki Vidanjör Ücretinde değişiklik yapılması ile ilgili

2020ll0

konunun görüşülmesi.

5393 sayılı Beledile Kanununun 24. maddesinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek
Meclise sunı!ınak üzere Plan Bü!ç9 Kon-ıis1,onuna bavalesing_ oybirliğiyle k4rar verildj.

Vatandaşlar tarafından Belediye Mcclisine yapılan müracaatlar.
a) Enver ÇOBAN ve Zehra ÇOBAN'ın 26.12.2019 tarihli dilekçesi: (Camikebir
Mah., 1306 Ada, 11 Parsel) Kırklareli İli. Mcrkez İlçesi, Camikebir Müallesi, l306
ada, l1 parsele ilişkin yan parsellerden emsal alınarak sunulan öneri blok tadilatmln
değerlendirilmesi talebi: Imar komisyonuna havalesine oybirliğiyle,

2020l|l

c) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şube Başkanı Birsen MERİÇ'in
30.12.20|9 tarihli dilekçesi: Kırklareli İli, Merkez İlçe, Karakaş Mahallesi,
Kuyumcular Caddesi'nin isminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği Kurucu
Başkanı Türkan SAYLAN Caddesi olarak değiştirilmesi ve caddenin uygun bir
yerine Türkan SAYLAN'ın rölyefinin konulması talebi: İmar ve Çeşitli İşler
komisyonlarını havaIesine oybirliğiyle,
5393 sayılı Belediye Kanununun 2,1. maddesinde belirtilen süre içerisinde
görüşülerek
meclise sunulmalarına karar verildi.
,

Vatandaşlar ıarafından Belediye Meclisine yapılan müracaaİlardan; Önder
, ÇEKINMEZ'In 20.|2.20|9 tarihli dilekçesi: (Hacızekeriya Mah., 44l Ada,, l
l Parsel): Kırklareli lli, Merkez llçe, Hacızekeriya Mahallesi, 44l ada, l no'lu
,
parsele ait Belediye Meclis Başvurusunun iptal edilmesi ve Belediye Meclisi
2020l|2,ı başvuru ücretinin iadesi talebi.
l Belediye Meclis Başvurusunun iptaline ve başvuru ücretinin iadesine, oybirliğiyle
;,

2020l

i

karar verildi.

Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından BeIediye Meclisine yapılan

olmadığından konunun gündemden kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

2

müracaat

I

2020l

Belediye lmar ve Şehircilik
, konunun
giindemden

Müdürlüğüne ait gündem maddesi olmadığından
kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

i

03l|2/2019 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen, Vatandaşlar
tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Cevdet ÇAVDIR'ın
22.1|,20|9 tarihli <lilekçesi (Camikebir Mah., 1240 Ada, 2 Parsel): Kırklareli İli,
Merkez
İlçesi, Camikebir Mahallesi, 1240 ada 2 no'lu parseldeki taşrnmazrn,
;.
Eriklice Caddesi'ndeki emsal parseller de göz önünde bulundurularak; TicaretKonut alanrna dönüştürülmesi, kat sayrsının 5 kat olarak arttırılması ve taban
]]

2020/13

[__,

oturumunun %o40' a çıkarılması amacıyIa imar plan değişikliği yapılması talebi.
Mülkiyet sahibi tarafırıdan hazırlatılan imar planı değişikliğinin onanmastna,
j] oybirliğiyle karar v_erildi
L]

2020l|1

03l|2l20l9 tarihli Belediye Meclis toplantısrndan havale edilen ,vatandaşlar
tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Serdar KOYUNCU ve
kat maliklerinin 28.11.2019 tarihli dilekçesi (Karakaş Mah., 1486 Ada,7 Parsel):
Kırk]areli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 1,186 ada,7 parseldeki taşınmazın
"Ticaret-Turizm Alanı" olacak şekilde planlanması amacıyla hazrrlatılan öneri
imar plan değişikliğinin

Be

lediye Meclisi'nce ona1,1anması talebi.

Konunun daha sonraki Belediye Meclis toplantılarında görüşülmek üzere İmar
Kqmisyqı-lulda kalmasrna, oybirliğiyle karar verild!.
, 03l|2120|9 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen, vatandaşlar
tarafindan Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Yunus Emre
İŞnınaxıvıaz'ın 28.11.2019 tarihti dilekçesi: Kırklareli iıi, Merkez İlçesi,
2020l15 Karakaş Mahallesi, Meşveret Sokağı'nrn isminin
"Gazi Erdoğan iŞnınaruaz
talebi.
Sokağı"
olarak
değiştirilmesi
ii
' Konunun daha sonraki Belediye Meclis toplantılarında görüşülmek üzere İmar ve
ı, Çeşitli Işler Komisyonlarında kalmasına, oybirliğiyle karar verildi.
05llll20l9 tarihli Belediye Meclis toplantısından havale edilen, vatandaşlar
tarafindan Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Salim BOZDEMİR'in
30.10.2019 tarihli dilekçesi (Karacaibrahim Mah., 1722 Ada, 6 Parsel): Kırklareli
2020116,, Ili, Merkez llçe, Karacaibrahim Mahallesi, |722 ıda 6 no'lu parselin bitişik komşu
.' parseli olan 5 no'lu parseldeki yapılaşma orant ve çekme mesafeleri emsal alınarak
blok işlenecek şekilde imar plan değişiktiği yapılması talehi.
Mülklyet sahibi tarafından hazırlatılan imar planı değişikliğinin onanmasına,
tgr3lJ_eril di.
g:U4!ğu!.
I
Belediye Başkanhğına ait konulardani 12.07.20|2 tarihli ve 28351 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin,
Pazar Yerlerinin Taşınması ve Kapatılması başlıklı l0. maddesi l. bendinde
"Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkanları ve alan büyüklüğü

,-",ll

yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunm^yaı pazar yerleri belediye
meclisinin kararr ile başka bir alana taşınabilir yada kapatılabilir" hükmü gereği;
İlimiz Merkez Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi, Walldorf Caddesi ve bağlı
sokaklarda Çarşamba günü kurulan pazarıı, Kapah Pazar ve Fuar Alanına
taşrnması konusunun görüşülmesi.

İlimiz Merkez Bademlik Mahallesi İnönü Caddesi No:3/9 adresinde bulunan Kapalı
Pazar ve Fuar Alanının fiilen açıldığı gün. İlimiz Merkez Karakaş Mahallesi Sungurbey
Caddesi, Walldorf Caddesi ve bağlı sokaklarda çarşamba günü kurulan halk pazarının
kapatılmasına ve pazarın Kapah Pazar ve Fuar Alanına taşınmasına, oybirliğiyle karar
verildi.

3

2020l|8

Bele<liye BaşkanIığına ait konular<tan, Kültür ve S«ısyal İşler Müdürlüğünün
talebi doğrultusunda; Kırklareli Spor Kulübü Başkanı Volkan CAN' ın 23.12,2079
tarihli dilekçesi ile sporcu, teknik adam ve antrenörlere ödül verilmesinin
görüşülmesi.
Plan Bütçe vc Çe şitli İşler Komisyonlarına havalesine, oybirliği le karar verildi.
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CHP Grubu Meclis Üyelerinden; Gürkan ORAS, Hasan BAYKAL, Selda
BİLGİN, Can YAZICI, Mahmut BOZAN, Ali GÖKÇEN, Sualp ALDÜZ, Ayşe
DURMAZ ve Samet BABACIK' ın Yol Harcamalarrna Katılım Payı Hakl«nda

I

2020/|9

oıtak olarak verdikleri önergenin görüşülmesi.
Başkan Belediyeye verilen dilekçeler üzerinden örnekleme bilgiler verdi. Yol
Harcamalan Katılım Paylan ile ilgili açıklamalar yaptıktan sonra Katıhm Payları ile ilgili
sunrımu yapması için Mali Hizmetler Müdür Vekili Hasan VURMAZ'a sözü vererek
2464 SayıIı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili
Hükümlerin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin anlatılmasını ve konu hakkında ki
sunumunu yapü. Başkan; sunum da yapılan açıklamalar sonrasında Meclis Üyesi Can
YAZIC|'ya söz verdi. Mectis Üyesi Can YAZICI; Yol Harcamalan Katılım Paylarında
yapılan oranlama ile ilgili aynı apartmanda bulunan daireler arasında çok farklı katılım
payının olduğunu söyledi. Başkan Mali Hizmetler Müdür Vekili ve Fen İşleri Müdürlüğü
personeli Yalçın KARACA' ya söz verdi ve yapılan hesaplamalar hakkında bilgi verildi,
ömekleme hesaplamalar yapıldı. Meclis Üyelerinden Halil KAHRAMAN söz alaıak; Bu
tarz ödemelerle ilgili Meclis kararların gecikmeden Mecliste görüşülerek alınmasını talep
etti. Meclis Üyelerinden Samet BABACIK söz alarak; mesaj atılan vatandaşlara giden

mesajların ulaşmadığı konusunda ve tebligat yapılamadığı hakkında şikayetlerin olduğu
söyledi. Başkan konu hakkında tebligatların yapılacağını belirtti. Meclis Üyelerinden Fırat
ALTINTEL söz alarak; tüakkukların 4 yı|da 4 eşit parçalar halinde yapılması gerektiğini
belirtti. Başkan; kanun gereği 2 yıl,da 4 eşit taksitte alınması gerektiğini söyledi.

Konu ile ilgili olarak 02.0'7.20|9 tarihli 12l sayılı Meclis Karannda '2015,2016,20l.7.
20l8 yıllarında çeşitli cadde ve sokaklarda parke taş yol ve sıcak asfalt yol çalışmalarına
ait Yol Harcamalanna Katılım Payı tahakkuk miktarlarının hesaplanarak pay
sahiplerinden alınmasına" kararı ahnmış olup bu karar ile i|gili;2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgiti Htlktlmlerin Uygulanmasına
İlişkin Yönetme|iğin 22. maddesinde "Taksitlerin her yılın hangi ayında tahsil edileceği
belediye meclislerince kararlaştırılarak mükelleflere du1urulur" dendiğinden
Harcamalara Katılım Paylarının 1. taksitinin son ödeme tarihinin 31.03.2020
ı olmasına ve bu tarihe kadar yapılacak peşin ödemelcrde %o25 indirim
u ulınmısrnıı. o birli
le karar verildi.

4

