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Belediye Meclisinin l aylık tatil takviminin belirlenmesi.
Temmuz ayının Kırklareli Belediye Meclisin 202| yılı tatil ayı olarak

belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Huzur haklarının tespiti.

Meclis Başkanı ve üyelerine, Meclis toplantılarına ye İhtisas Komisyon
toplantılarına katıldıkları her gün için 175,00.-TL ücret ödenmesine, oybirliğiyle
karar verildi.

Denetim Komisyonu üye seçimi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği 5 üyeden oluşmasına
oybirliğiyle karar verildi. Yapılan giz|i oylama sonucunda Can Y AZICI, Ayşe
DURMAZ, Fırat ALTINTEL, Savaş ÇEKİNMEZ ve Ersin KIRMIZITAŞ' ın Denetim
Komisyonu üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

Denetim Komisyonuna dışarıdan görevlendirileceklere verilecek ücretin tespiti.
20 iş gününü geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından 1 kişi veya dışarıdan

uzman 1 kişi görevlendirilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere
günlük l54,00-TL, kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilecek uzman
ki 308,00-TL brüt ücret ödenmesine bir le karar verildi.

2021 yılında Sözleşmeli Personel (Tam Zaman|ı ve Kısmi Zaman|ı) çalıştırılması
ve ücretlerinin belirlenmesi.

1 adet tam zarrıanlı Mimar, 7 adet tam zarrıanlı Mühendis, 2 adet tam zamanlı
Veteriner Hekim, 1 adet tam zamanlı Şehir Plancısı, 3 adet tam zamanlı Kimyager, 2
adet tam zaman\ı İstatistikçi, 2 adet tam zamanlı Arkeolog, 6 adet tam zamanlı
Tekniker, 1 adet tam zamanlı Çözümleyici, 1 adet tam zamanlı Progranrcı, 3 adet tam
zaman|ı Biyolog ve l adet kısmi zaman|ı Avukat çalıştırılmasına, sözleşmeli olarak
çalıştırılacak personelin ücretinin Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Mahalli İdare
Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanlan Genelgesinde yer alan ücret üzeriırden net olarak
ödenmesine, söz konusu ücret tutarının tam zaman|ı çalıştırılacak personel için, kadro
unvanlarına karşılık gelen 657 sayılı kanuna göre net aylık tutar süttıı-ıuındaki ücretin
ödenmesine, kısmi zamanlı çalıştırılacak personel (Avukat) için kadro uııvanlna karşılık
gelen kısmi zamanlt sözleşmeli personel net ücret tavanı siituniındaki ücretin

karar verildi
202l yılı Zabıta ve

belirlenmesi.
Personelinin aylık maktu fazla çaiışma ücretlerinin

0ll0l^l2021 tarihinden geçerli olmak izere aylık maktu fazla çalışnıa ücreti olarak

202ll0|

202ll02

202ll04

202ll05

202t.l06

202ll07

1

brüt 380 TL ödenmesine karar verildi
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Belediyem iz Zabıta Müdürlüğünün talebi doğrultus un da ;

kararrna istinaden ilimiz merkezi
içi trafiğini rahatlatmak için

Trafik Komisyonu



hazırlanması, ücret tarifelerinin belirlenmesi gibi konuların görüşülm est.

İmar, Plan Bütçe, Ulaşım ve Çeşitli İşler Komisyonlarına havalesine, oyçokluğuyla
karar verildi.

tarihli dilekçesi ile yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.
ve Plan B havalesine, li le karar ı,erildi

Belediyemiz Zabıta
Şehir İçi Karayolu Y

5393 sayılı Belediye
Denetim Sonuçlarının

Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; S.S. Kırklareli Ulaşım
olcu Taşıma Kooperatifi başkanı Ufuk KAN' ın 25.12.2020

Kanununun 55. maddesi hükmü uyartnca; 2019 yılı Sayıştay
Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasr.
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Belediye Başkanı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi hükmti uyarmca;
2019 yı|ı Sayıştay Denetim Sonuçları ile ilgili raporun maddelerini okuclı-ı ve maddeler
hakkında bulunarak meclise verdi.

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

Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindan Be|ediye Meclisine yapılan müracaatlar.
a) Kırklareli Vatiliği Tapu Müdürlüğü'nün 3ll|2l2020 tarih 400 sayılı yazısı:

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Bademlik Mahallesi, yürürli_ikteki iııar planİnda Resmi
Kurum Alanı'nda yer alan 1083 ada 1parselde yapılması plaırlaııan "Kırklareli
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri Yeni Hizmet Binası Avan Projesi"ncle kullanışlı ve
sağlıklı bir yapı inşa etmek için kamu yarafl gözetilerek plan rıotliirında bulunan
Yükseklik ençok l2,50 m ifadesinin avan projeye göre yeniden cltizenlerek imar
planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonunır lııvalcsiııe oybirliğiyle,

b) TREDAŞ Yatırımlar Direktörlüğü Emlak ve Kamulaştırrırır Müdürlüğü'nün
1611212020 tarih 10l5805 sayılı yazıst: Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Camikebir
Mahallesinde tesis edilecek olan "DM03-TR14" numaralı trafoııuır isabet ettiği
alanın imar planına "TRAFO YERİ" olarak işleırınesiııe yöııelik inıar planı
değiŞikliğinin yapılması talebinin İmar Komisyonunıı lııv:ılesiıic ırybirliğiyle,

5393 sayılı Belediye Kanununun 24, maddesinde belirti|en süre içerisinde
meclise sunulmalarına karar verildi.

ve Şehircilik Müdürlüğüne ait gündem maddesi olıııadığıırc,laıı
gündemden kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

02.11.20l8 tarihli Belediye Meclis toplantısından ınar ve Çcşitli şler
Komisyonuna havale edilen; Tomris TURAN'ın |2.|0.20|8 tarih 12807 sayılı
dilekçesi: 19 Ağustos'ta kaybedilen Kırklarelili araştırırıacı gazeteci emekli
öğretmen Nazif KARAÇAM' rn isminin yaşatıIması amacı1,!a 1,aşadığı sokağa veya
uygun bir sokağa isminin verilmesi talebi ile ilgili l<omis1,on raporunun
görüşülmesi.

Konunun Belediye Meclisince; CHP Grubu adına Can Y AZICI, Mal,ıınut BOZAN,
Ali GÖKÇEN, Hasan BAYKAL, Selda BİLGN, Ayşe DUII\,LAZ, Grirkaıı ORAS,
Samet BABACIK ve Sualp ALDÜZ'ün ortak verdikleri öı-ıcrgc vc İı-ııııı, ve Ç,.,şitli İşler
Komisyonları Raporu ile birlikte incelenmesi ve değe ı,lcııdiı,ilıııcsi ııeticesinde;
Konunun verilen önerge doğrultusunda görüşülmesi ve öırccdeır beklel,cıı şelrit ı,e gazi
isimleri ile ilgili sokak isim değişikliği başvurularıyla birlikte değerlcııdirilnıcsi için
yapılan işaretle oylamada verilen önergenin kabulüne oyçokluğuyla ]<arar verildi.
Müteakiben yapılan oylamada İmar ve Çeşitli İşler Komisyonları Rapoılıııı-ın reddi ve
konunun diğer şehit ve gazi isimleri ile ilgili sokak isiı-ıı ılcğişiklilileıi il,: birlikte
değerlendirilmesi için İmar ve Çeşitli İşler Kornisı,oırlarınrtıı !iııiıııısına,
oyçokluğuyla karar verildi.
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Belediye Başkanlığına ait konuiardan; Kurumumuz dcğişilı biriırılcrinde
çalışmakta olan 7 (Yedi) adet işçi personelin emekli olmı tılepleri iizerine
hesaplanan kıdem tazminatı ve izin ücretlerine ilişkin toplırın 2.105.158,00-'l'L nin
İller Bankasından borçlanarak ödenmesi konusunun görüşii!ırresi.

Gündemde sehven 7 (Yedi) işçi kıdem tazminatı ve izin iicretleriıre ilişkin toplam
2,105.158,00-TL belirtilmesine rağmen kurumumuz değişik biriırıleriırde çalışmakta
olan 8 (Sekiz) adet işçi personelin emekli olma taleplerinin oldıığı"ı, hesaplanaıı kıdem
tazminatı ve izin ücretlerinin 2.304.I29,00-TL 1İki Vilyoıı Üç Yi.iz Dört Biır Yiı.. Yirmi
Dokuz)+faiz olmak izere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı soı-ırasıııtlıı İller ]'ııııkası
A.Ş. den kredi kullanılmasına, kredi iş ve işlemleri içiıı Belecliye Bıışkanı;ı:i yetki

karar verildi.

Belediye Başkanlığına ait konulardan; 02.07.20219 tztı,ilıli 12l sayılı .VIcclis
Kararı ile "2015,201612017r20l8 yıllarında çeşitli cııdde ve sııl<ıl<larda P;ırlrctaş
yol ve sıcak asfalt yol çalışmalarına ait Yol Harcamalarına Kııtılıııı Payı tı ı ıılikuk
miktarlarının hesaplanarak pay sahiplerinden alınırrıısıırıı" liıı,ırıııa isı,ıııden;
2021 yılında tahsil edilecek Yol Harcamalarına Katılıırr l'ai,ııııır l. taksili ıin son
ödeme tarihinin 30.05.2021 sonuna kadar uzatılnrası vc Peşin ödeıııcleı, e "1,25
indirim yapılması konusunun görüşülmesi.

202I yı|ında tahsil edilecek Yol Harcamalarına Katılım l'ıil,ıııııı 1. talisitiı,lıı son
ödeme tarihinin 30.06.202l sonuna kadar uzatılmasııra, l)cşin öcleıııeluı,clc %25 ,ı.lirim
yapılmasına, konu hakkında 30,06,202| tarihine kadar nıiiliclletlcriıı lıes ]:,:ıılın
kontrol edilerek hata veya eksikliklerin düzeltilmesi ve vııtaı-ıdışıı clı.ıl,lırıılnıasıiı.., gcrek
görülmesi durumunda konu ile ilgili Plan Bütçe Korııisyon iil,elcı,i ile [, ı lşleri
Müdürl ortak la karar verildi

Belediye Başkanlığına ait konulardanı 202l yılı içerisiııde uygulanacal< olan

Çeşitli Ücretler Tarifesinin 11. sayfada Evsel Kırtı ı\tık ']'ııı,i{csi bölümi",]ıı 5.

maddesinde yer alan Evsel Katı Atık Ücreti "otcl-pııırsiyoıı-5,urt-3,rırtliur-, .icııci
yurtları dahil" olarak sehven yazılmış olup, "ote1-1ıansil,ıııı" olırııIr düz , , ııesi
konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi.

2021 yiıı içerisinde uygulanacak olan Çeşitli Ücretler l'arif'esiniıı l1. savfaiı,ı Lvsel
Katı Atık Tarifesi bölümünün 5. maddesinde yer alaıi Eı,s.,l l,ııLı Atık Ücret, "otel-
pansiyon-yurt-yurtkur-öğrenci yurtları dahil" olarali selrvc,ı 1,azılıı-ıış olup "otel-
pansiyon" olarak düzeltilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanlığına ait konulardan; Çevre ve Se lıirc!lil< Bır|i,rı ',nın
15.12.2020 tarih ve 268495 sayılı yazısında yer alan 2()2|L}l27 (Jenelge iı 'igili
konunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve n-ıtiz-ıı]<ereler nelit,esiı-ıde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.|2.2020 tarih ve 268495 sayılı yazında rcr alan
Z020l27 Genelgesinin;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafindan alınan önlemler soııtıctıııtla veya p ]cıni

sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydaıra gclen işl,cı,le riııclcn talısil c :9k
sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerleııdiı,ılle sonuclındıı iırt,,ı,im

ve erteleme yönünde karar alınması,

b) (a) bendindeki sebepler sonucunda, f-aaliyetleri diıı,ci,,:ı,ıilaıı veya fııııliı ctte

bulunamayan işletmelerden faaliyette buluırmadığı döneıne iii:;;liiıı olarıık sözt tıiiilen

bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sı1;,clcriı-ıiır ı-ız-atılnı ı.

c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden clil,ıcıııltr içiiı (a) (b)

bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleıııe ve stire uzatıını yalı:;ııııı:,;ı.

ç) Zor|ayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşterideıı/yükiiıııltideıı kalnaklııiraıı bir

kusurdan ileri gelmemiş olması, bu durı,ınıun taalıl-ıtidün .vcriııc gctirilıııesiıı,: cııgel

nitelikte olması, müşteriniıVyükümlüırün bu eırgeli ortaiiaı, kalclırnriıya g ıciıııün

bulunması hususlarının idarece
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edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesilr eclilmesi;.

Genelgede yer alan maddelerle ilgili yapılırcak işleıı,itriır belirlenm si ve
uygulanması için Belediye Encümeni ve Belediye Başkaııı;ıı r,ctI<i verilı,,:sine,

le karar verildi.
Ulaşım Hizmetleri Komisyon yelerinin ortali olarak verclikleri öntı,; cde;

Beiediye Mülkiyetinde bulunan Demirtırş Maha|lcsi 218 ada l pırscldeki c.itti ııdı
"yumurta pazarı" olarak bilinen alanın mevcııt lıalinde li:,iiırıi< r,e belet|" ı,ıııiz
tarafindan işletilmesi şart koşulmak kaydıyla ıııtclis günclt ıiıııizde olan y, ıistü
otopark konusuna eklenerek açık geçici iicı,ttli otolıı ,ı olıra|< işlc';ınesi
konusunun görüşülmesi.

Ulaşım ve Plan Bütçe Komisyonlarına havalesine, oi,birliğiylc kıııar ı,erildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESIMOGLIJ' nun vertiiği iincrge iltı: ı)43

yılında Kırklareli'nde doğan, l8 ve 19 dönem N4illefvekilliği" 2{}. l}öncm Kıı"',':,ı,eli
Millefuekilliği ve Turizm Bakanlığı yapan, 07.|2.1''.{}20 tarihi ,!c,,\ııl<:ıra'da ..id_
19 sebebiyle hayatını kaybeden İrfan ÇÜlrPlNl!l' ın ismiıı' r,ışııtılınası an, cıyla
ilimizde uygun görülecek cadde ve sokaklıı,ıı isminin ,"erilıııcsi konı, ıınun
görüşülmesi.

imar ve i Komi lravalesiıre, o hir le kırıi verildi
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