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çağdaş YONAK' ın İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 25. Sokak
No:47lA adresinde faaliyet gösterdiği "Lokanta" işyerinde alkollü içki §unumu
yapabilmesi için bahse konu yerin içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili
konunun göriişülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve miizakereler neticesinde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 24 ncıı maddesinde belirtilen siire içerisinde görüşülerek Belediye Meclisine
sunulmak ijzerc İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.
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KARAR ÖznriKARAR
No

Konu hakkında Belediye Meclisince Plan Bütçe Komisyon
değerlendirmeler neticesinde; İnceleme ve çalışmaların devam
plan Bütçe komisyonunda kalmasına, oybirliğiyle karar verildi.

edilen;

havalePlanMeclis KomisyonunaBütçetarihli Toplantısından04.|0.2022 Belediye
ait olYı olan20 81 202ve çalışmalarınataşl parke yoı20 71 yıllarınd yapılmış

ilekonusu görüşiilmesi.raporununKatılım komisyonilgiliHarcamaları Payı
Raporu ile birlikte yapılan
etmesinden dolayı konunun

2022l|43

04.06.2013 tarih ve 137 sayılı Meclis Kararr ile 24.06,2013

Kararlarına istinaden; İllmlz taksi duraklarından Festival Taksi durağının sayı§r 10 (on)

adet belirlenmiş olup, belediyemizin uhdesinde yer alan 39 T 0129 ticari plakanın durak
tahsis işlemlerinin yapılabilmesi için yukanda anılan kararlara ilave olarak Festival
Taksi durağında kayıth araç §ayı§ının 11'e (on bir) çıkanlması ve 39 T 0129 ticari
plakanın durak tahsisinin Festival Taksiye yapılmasr konusunun görüŞülmesi.

Konu hakkında Belediye Meclisince yapılan görüşme ve miizakereler neticesinde;

04.06.2013 tarih ve l37 sayılı Meclis Kararı i|e 24.06.2013 tarİh ve 634 sayılı Encümen

Kaıarlarına istinaden; İlimiz taksi duraklarından Festival Taksi durağının sayıst 10 (on) adet

belirlenmiş olup, belediyemizin uhdesinde yer alan 39 T 0|29 ticari plakanın durak tüsis
işlemlerinin yapılabilmesi için yukarıda anılan kararlaıa ilave olarak Festival Taksi durağında

kayıth araç saysının l l'e (on bir) çıkarılmasına ve 39 T 0129 ticari plakanın durak tüsisinin
Festival Taksiye yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

tarih ve 634 sayılı Encümen

2022ll44

2022l146

2023 Y ılı Perfo rmans Pro gramının gö rüşülmes i.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakere neticesinde; Belediyemiz 2023 Yı|ı
Performans Programının Kasım ay| 2. birleşiminde görüşülmek izere Plan Bütçe
Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

2022ll47

2023 Mali Yılı ve izleyen 2024-2025 Mali Yıllarına ait
görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakere neticesinde; 2023 Mali yılı izleyen
2024-2025 Mali yıllarına ait Belediyemiz Bütçesinin Kasım ayı 2. birleşiminde görüşülmek

üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

Belediyemiz Bütçesinin

2022ll48
04.10.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale

edilen; 2023 Yılında uygulanacak Çeşitli Ücret Tarifeleri konusu ile ilgili komisyon
raporunun görüşülmesi.



Konunun Belediye Meclisince; Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile bir,likte incelenmesi ve

değer lendirilmesi neticesinde; Meclis üyelerinden Ebru BİLG İÇ ILIK, ln imar ve Şehircilik
İle İlgili İşler Bölümüniin 51. maddesine red oyu ile Belediyemiz
Tarifelerinin ekli 15 sayfadan ibaret cetvelde gösterildiği şekilde
tarihinden itibaren uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

2023 yılı Çeşitli ücret
kabultine, 0 1 l0 1 l2023

2022ll49

2022l|50

04.10.2022 tarihli Belediye Meclis
edilen; 2023 Yılında uygulanacak

Toplanhsından Plan Bütçe Komisyonuna havale
Su Ücret Tarifeleri konusu ile ilgili komisyon

raporunun görüşülmesi.

Konunun Belediye Meclisince; Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile_ birlİkte incelenmesi ve

değerlendirilmesi neticesinde; Belediyemiz2023 yılı Su ve Atık Su Ücret Tarifelerinin ekli 3

sayfadan ibaret cetvelde gösterildiği şekilde kabultine, 011012023 tarihinden itibaren yeni

miktarlar üzerinden 12 dönemde tüakkuk yapılarak uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

02.08.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Plan Bütçe ve Çeşitli
Komisyonlarına havalesi yapılan; 02.11.2017 tarih ve 197 sayılı Belediye Meclis Kararı
ile mülkiyeti Belediyemize ait Yayla Mahallesi 36 pafta, 44 ıda 1 no'lu parselde 2260 m2

kullanım alanı bulunan Yayla Parlu'nın 10 yıl süreyle Krrklareli Belediye Kültiir Sanat
ve Spor Kulübüne tahsis edilmesi kararının iptali konusuyla ilgili komİ§yon raporunun
görüşülmesi.

Konu haklanda Belediye Meclisince Plan Bütçe ve Çeşitli İşler Komisyon Raporu ile
birlikte yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; 02.11.2017 tarih ve l97 sayılı
Belediye Meclis Kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Yayla Mahallesi 36 pafta, 44 ada I

no'lu parse|de 2260 m2 kullanım alanı bulunan Yay|a Parkı'nrn 10 yıl stireyle Kırklareli
Belediye Kültiir Sanat ve Spor Kulübtine tüsis edilmesi karannın, 5393 Sayılı Belediye

Kanununun 75. maddesinin d bendine istinaden iptaline, oybirliğiyle karar verildi.

Zabıta Müdürlüğii'nün 11.10.2022 tarih ve 19811 sayrlr yazı§ına istinaden;
uhdesinde bulunan 39 T 0129 ticari (T) plakanın "Festival Taksi"

Belediyemiz
durağında

çalıştırılmak iizere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma
usulünce satışı ve satış için Belediye Başkanı ile Belediye Encümenine yetkİ verilmesi
konusunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve miizakereler neticesinde; Belediyemiz uhdesinde

bulunan 39 T 0129 ticari (T) plakanın "Festival Taksi" durağında çalıştırılmak üzere 2886

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usultince satışı ve satış için
Belediye Başkanı ile Belediye Enciimenine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2022l15|

2022l|52

Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 8137 sayılı 2021 yılı raporunun 227.

maddesinde 2 adet sıluştırmah çöp kamyonu, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı temin
edilmesi gerektiği belirtilenr 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Çevre Kanuna bağh olarak çıkan
ilgili mevzııat gereğince ve katı atıkların diizenli olarak toplanması, temizlenmesi
sağlanarak, bu yolla hem çevre kirliliğinin giderilmesinin sağlanmasr hem de halk
sağhğının korunması amacryla; 2 adet iş makinesi (beko loder), 4 adet 13+1,5 m3

kapasiteli hidrolik sıkrştırmah çöp toplama aracı, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı,500
adet konteyner (770lt. kapasiteli) 12 adet kanal açma (kuka) aracının Çevre, Şehircilik ve
İı<ıım Değişikliği Bakanlığından temin edilmesi ile itgili konunun görüşülmesi.

Konu hakkında Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; Şehrimiz
giinden giine genişlemekte ve nüfusu da siirekli artmaktadır.2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu
kanuna bağlı olarak ilgili mevzuatta; "Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı
atıkların, göriinüş, koku toz, sızdrrma ve benzeri faktörler yöntinden çevreyi kirletmeyecek

şekilde kapalı özel aıaçlarda taşınması zorunludur" denilmekiedir.

Aynca; T.C. İçişleri Bakanlığının Mülkiye Müfettişliğinin 8/37 sayılı 202| yılıı raporunun

72. sayfasının 227. maddesinde "Belediye araçlanrun sayı ve nitelikleri bakımından hizmet
olmadığı, temizlik aksatılmadan yapılması adet

vakumlu
gerekleri lçm yeterli

1 adet
işlerinin

aracl temin edilmesi
ıçın (2)

ll
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denilmektedir.

Yeni açılan yerleşim yerlerinin ihtiyacı olan ve halen kullanılan konteynerlerin eski ve
ylpranmlş olmasından dolayı yenilenmesi ve ilave olarak alınmasr gerekmektedir. Bu
nedenlerle evsel nitelikli atıklaıın gereği gibi toplanmasl ve nakil edilmesi için yeterli sayıda iş
makinesi (beko loder), hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ile çöplerin toplandığı konteyner
bulunmamaktadır. Bununla birlikte şehrimiz alt yapısının eskiliğinden dolayı sıkça tıkanmakta
olduğundan kanal açma (kuka) aracına da ayrıca ihtiyaç bulunmaktadır. Bahse konu araç, iş
makinesi ve konteynerlerin olması durumunda, katı atıkların dtizenli olarak toplanması,
temizlenmesi sağlanarak, bu yolla hem çevre kirliliğinin giderilmesi sağlanmış, hem de halk
sağhğı korunmuş olacaktır. İçişleri Bakanlığının Mülkiye Müfettişinin raporu ile belirtilen
araç ve gereçlere ilave olarak Belediyemizce, Çewe, Şehircilik ve İl<lim Değişikliği
Bakanlığından;

a) 2 adet iş makinesi (beko loder),

b) 4 adet l3*1,5m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp toplamaatacı,
c)2 adetvakumlu yol süpiirme aracı,

d) 500 adet konteyner (770lt. kapasiteli),

e) 2 adet kanal açma (kuka) aracının temin edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2022l|53

04ll0l2022 tarihli Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen; Vesile
YELMAN'ın 04ll0t2022 tarih|i dilekçesi: Krrklareli İli, Merkez İlçesi, Pınar Mah., 579
ada 30 parselde "Turizm Alanı (Günübirlik Tesis Alanr)" amaçlı imar planı yapılması
talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Konu hakkında Belediye Meclisince İmar Komisyon Raporu ile birlikte yapılan görüşmeler
neticesinde; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Pınar Mahallesi, 579 ada 30 parsel şüıs
mülkiyetinde,4.554,72 m' büyfülüğtinde olup, Kırklareli Revizyon İmar Planı onama s[un
dışında kalmaktadır. Söz konusu parselde "Turizm Alanı (Gilnübirlik Tesis Alanı)" amaçlı
imar planı yapılması amacıyla imar planı çalışmalarına başlanmaslna, imar planına esas kamu
kurum ve kuruluş göriişlerinin alrnmasından sonra, konunun daha sonraki Belediye Meclis
toplantılarında görüşülmek tizere İmar Komisyonunda kalmasına, oybirliğiyle karar verildi.

2022l
Vatandaşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaat olmadığından oybirliğiyle

gtindemden kaldınlmıştır.

2022ll54

Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan;
Kırklareli İl lVliırttlilğii'nün 30.09,2022 tırih 2927101 sayılı yazısı ile Diyanet İşleri
Başkanlığına "Cami ve Kuran Kursu" olarak tahsis edilen Kırklareli İli, Merkez İlçesi,
Karakaş Mahallesi, l2l3 ada 117 parselde bulunan taşınmazın "İbadet Alanı (Cami ve
Kuran Kursu)" olarak imar planı fonksiyon değişikliğinin yapılması talebinin
görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 24 ncıi maddesinde belirtilen stire içerisinde görüşülerek Belediye Meclisine
sunulmak tizere İmar Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdtirlüğtlne ait konu olmadığından oybirliğiyle giindemden
kaldırılmıştır.

İller Bankası Genel Müdürlüğil tarafından 2003 yılında hazırlanan Kanalizasyon
Projesinin revize edilerek yeni kanalizısyon projesinin çizilmesi, mevcut olan
kanalizasyon hattımızın yağmursuyu kanalı olarak kullanılması için gerekli projelerin
hazırlanması konusunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; İller Bankası Genel
Müdilrlüğü tarafından 2003 yılında hazırlanan Kanalizasyon Projesinin revize edilerek yeni
kanalizasyon projesinin çizilmesi, mevcut olan kanalizasyon hattımızın yağmursuyu kanalı
olarak kullanılması için gerekli pğelerin hazırlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

2022l

2022l|55
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2022l|56

Belediyemiz İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Şebekesinin SUKAP projesi
kapsamında yenilenmesi ve etiid raporunun hazrrlanma§ı için İiler Bankası A.Ş. İstanbul
Bölge Müdürlü$ine başvuru yapılmış ve Etiit ve Planlama Raporu hazırlanarak İller
Bankasr Proje Daire Başkanlığına gönderildiği Belediye Başkanlığımıza bildirilmiş olup
Belediyemizin İçmesuyu Kesin Projesi işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası tarafindan
kredi kullanarak yürütiilmesi konusunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; Belediyemiz İçme Suyu
Antma Tesisi ve İçme Suyu Şebekesinin SUKAP projesi kapsamında yenilenmesi ve etiid
raponınun hazırlanması için İller Bankası A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğtine başvuru yapılmış
ve Etiit ve Planlama Raporu hazırlanarak İller Bankası Proje Daire Başkanlığına gönderildiği
Belediye Başkanlığımıza bildirilmiş olup Belediyemizin İçmesuyu Kesin Pğesi işi ile ilgili
işlemlerin İller Bankası tarafından kredi kullanarak ytirütülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2022ll57

Belediye ve Bağh Kuruluşları ile Mahalli İdare Birtikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden; Sağlık Hizmetleri
Sınıfında yer alan Sosyal Çahşmacı kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik
Hizmetler sınıfinda yer alan Kimyager kadrosunun ihdas edilınesi konusunun
görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Müalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden; 6340 Unvan Kodlu Sağlık Hizmetleri Sınıfi 7.
Derecelik 1 adet Sosyal Çalışmacı kadrosunun iptal edilerek yerine 8555 Unvan Kodlu
Teknik Hizmetler Sınıfi 3. Derecelik 1 Adet Kimyager kadrosunun ihdas edilmesine,
oybirliğiyle karar verildi.

2022l|58

Genel Hizmetleri sınıfinda yer alan 2 adet memur, 1 adet Belediye Trafik
Memuru, 2 adet Şofiir ,2 ıdet Tahsildar kadrolarının iptal edilerek yerine 7 adet
eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi, ihdas edilen eğitmen kadrolarında sözleşmeli
personel çahştırılma§ı ve ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 49. maddesi gereğince, Belediyemiz Norm kadro çerçevesinde Genel İdare
Hizmetleri sınıfina ait 9865 unvan kodlu 10. derecelik 1 adet Belediye Trafik Memur, 7555
unvan kodlu 5. derecelik 2 adet Memur, 7950 unvan kodlu 5. derecelik 2 adet Şoftr ve 7785
unvan kodlu 5. derecelik 2 adet Tahsildar kadrolannın iptal edilmesine, iptal edilen kadroların
yerine 9880 unvan kodlu Genel İdare Hizmetleri sınıfına ait 7. derecelik 7 adet Eğitmen
kadrolarının ihdas edilmesine, İhdas edilen 7 adet Eğitmen kadrolarında sözleşmeli personel
çalıştırılmasma ve Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel net ücret tavanı olarak 8.283,23-TL
ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Sağhk Hizmetleri Sınıfında yer alan 3.dereceli Tabip kadrosunda bulunan engelli
kontenjanının Genel İdare Hizmetleri sınıfında ihdas edilen eğitmen kadrosunda
yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve miizakereler neticesinde; Belediyemiz Norm
Kadro çerçevesinde Sağlık Hizmetleri Sınıfina ait 8110 Unvan Kodlu 3. Derecelik l adet
Engelli Kontenjanı Tabip Kadrosunun, Genel İdare Hizmetleri Sınıfina ait 9880 Unvan Kodlu
7. Derecelik 1 adet Engelli Kontenjanı Eğitmen Kadrosu olarak gtincellenmesine, oybirliğiyle
karar verildi.

2022ll59

20221160

Belediye ve Bağlı Kuruluşları lle Manalli İOare Birlikleri Norm kadro İke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden; Genel İdare Hizmetleri
Sınıfinda yer alan2 adet Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrolannın iptal edilerek
yerine Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan Ekonomist ve Tekniker kadrolarının ihdas
edilmesi ve ihdas edilen Ekonomist ve Tekniker kadrolarında sözleşmeli personel
çalıştırılma§r ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince ygp4q4 görüşme ve müzakereler neticesinde; Belediye ve Bağh
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Kuruluşları ile Müalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden; 7825 Unvan Kodlu Genel İdare Hizmetleri Sınıfina
ait 3. Derecelik 2 adet Veri Hazır|aırıa Kontrol İşletmeni kadrolarının iptal edilerek yerlerine
8595 Unvan Kodlu Teknik Hizmetler Sınıfi 7. Derecelik 1 Adet Ekonomist ve 8750 Unvan
Kodlu Teknik Hizmetler Sırufi 7. Derecelik 1 Adet Tekniker kadrolannın ihdas edilmesine,
İhdas edilen Ekonomist ve Tekniker kadrolarında Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve 657
Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre net aylık tutar olarak Ekonomist'e 6.983,24-TL ve
Tekniker' e 8.419,08-TL ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

2022l16|

Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığının; 28.10.2022 tarih ve 362
sayılı yazı§ı ile ilimizde faaliyet gösteren personel seıvis araçlan fiyat tarifesine zam
yapılması ile ilgili talebinin göriişülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 24 nclü maddesinde belirtilen stire içerisinde görüşülerek Belediye Meclisine
sunulmak tizere Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyonlanna havalesine, oybirliğiyle
karar verildi.
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