
KIRKLARELİ BELEDiyn ivırcı,isi
2022 ylLl.nyı,üı, AyI KARAn öznrı,nni

vıncı,isiN TopLANrı ranirri
rnıtırfu i»anr ı.vıinı,i Ğixn rn sı-iıvı rı,nirri
vıpcı,isiN TopLANTI NUMARASI
nİnı,nşiıvı No
oTURUM
TOpLANTı NBV,İ

:0610912022
: |210912022
z9
:1
:1
: oLAĞı.N

KARAR öznriKARAR
No

Bulgaristan Cumhuriyeti Ardino Belediyesinin, 09-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında

dtızenĞdigi ,,Rodoplar dİTemiz Gıdalar Festivali ve Ardino Giinleri 2022' Progriımlna daveti

üzerine Belediye Başkanlığı adına Meclis Üyesi Belediye BaŞkan Yardımcısı Arda

rorcuraR ve Özel kalem Müdürü Gülşah ERİTEN harcırahları Belediye BütÇesinden

karşılanmak üzere katılmışlardır. Program daveti bir önceki Meclis toPlantısından Soffa

oldugu için Belediye Meclisine, Özel Kalem Müdürü tarafindan konu hakkında gerekli

adına Meclis Üyesi Belediye Başkan Y
Müdürü Gülşah rnİrnN harcırahları

üzerine Belediye..Başkanlığı
KOLCULAR ve özel Kalem

arasındatarihleri2022109- 4oArdin AğustosCumhu Belediyesinin,riyetiBulgaristan ll2022Ardino GünleriFestivali ve gramlnaemizT Gıdalar proRodoplardadüzenlediği
ardımcısıdaveti
BelediyeArda

Meclisöncekidaveti birmüzere Prograılanmak katılmışlardırkarşBütçesinden
verilmesi.Meclisineonras bilgitısından Belediyeiçinolduğutoplan

açıklama ve bilgi verildi.

2022l|16

Devlet Su Genel Müdürlüğü 1 l Bölge Müdürrüğü ile 04.05 .20 18 tarihin de

imzalanan protokol gereği; kırklareli il hudutları dahilinde karacaibrahim Mahallesi

530 ada ve 282 parsel nolu arazide (5 l 87 1 6D-461 9128K koordinatlarında) bulunan

taşınmaza, Bedelli Kuyu açılması ile ilgili konunun görüşülmesi.

iıimiz kırklareli il hudutlan dahilinde karacaibrahim Mahallesi 530 ada ve 282 parsel nolu

arazide (518716D-46|gI28K koordinatlarında) bulunan taşınmaza Belediyemizce nüfusun

hızla artması, üniversite vb. nedenlerden dolayı İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılan SuYun

özellikle yaz ay|arında ihtiyacı karşılamamasından kaynaklı derin su kuyucu aÇılması iÇin

gerekli izİn ve işlemlerin yapılması ve kuyu maliyetinin 1053 sayılı Kanun kaPsamında

ğelediyenin mevcut borçlarına ek olarak taksitlendirilmesi talebinde bulunulmuŞtur. Devlet

Su işleri Genel Müdürlüğü tarafindan yapıml tamamlanan'Kırklareli Barajı Şamandıralı Su

Aİ,,; yapısı inşaatı', 'Kırklareli Barajı 1nşaatı', 'Kırklareli Barajı Proje YaPlmı', 'Barajın

Kamulaştuılmasİ , işlerinin geri ödeme koşullarının belirlenmesi için Kırklareli BelediYe

Başkanlıgı ile 04.05.2018 tarihinde Protokol imzalandığı içme Suyu Temin maksatlı olarak

inşa ediĞn bu üniteler için geri ödeme tutarının belirlenmesine dair ÇalıŞmalara devam

eaiıoigi bildirilerek anılan protokol hükümlerine göre YAS kuyularınrn da aÇılabilecek olduğu

bahselonu kuyunun şehre içme suyu temin etmek maksadıyla inŞa edileceğinden Kırklareli

Belediye Başkanlıgının mevcut borçlarına ilave edilerek geri ahnmasında herhangi bir sakınca

olmadİgı 
'biıdiriımektedir. ileride geri ödeme aşamasında herhangi bir anlaŞmazlık

yuş*lun1ası adına ,Kırklareli İli Merkez ilçesinin içme suyu ihtiyaclnln karŞılanması

İ.rnin.., yapılacak yAS kuyusu açma çalışmaları karşılığında meydana gelecek masrafların

geri odemesinin 04.05.201ğ tarihinde imzalanan protokolün E-Mali Hükümler kaPsamında

yapılmasının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

2022lll7

Planve BütçeUlaşımMeclistarihli Toplantısından02.08.2022 Belediye
olcuY,İehirS.S. kırklareli KarayoluçiUlaşım Şhavalesi yapılanKomisyonlarrna

ile özellikle06.202228 tarihliıiriz tn dilekçesiKo ŞenolBaşkanıoperatifiTaşıma
tiktebirle

^
zımveamortisman
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karşılanamamasrndan dolayı şehir içi yolcu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.

oylamadan önce Meclis Üyelerinden Hasan BAYKAL sözlü olarak konunun komisYonda

kalmasını ve komisyonda tekrar değerlendirilmesini talep etti. DÜa sonrasında görüŞmelere

geçildi. Belediye Meclisimizce en son 2022 yilıı Nisan ayında şehir içi yolcu ücret tarifesine

|am yapılmış olup zaırı yapı|an tarihte en faz|a toplu taşıma gideri olan motorin 21,30 TL.

iken, ıa.og,zozz tarihinde 25,|2 TL. olmuş ve yaklaşık olarak %18 artmıştır. Ancak dİğer

gider kalemlerinde ortalama Yo50' |ere varan oranlarda artışlar olmuŞtur. Yukarıda belirtilen

ğiderlerindeki artış göz önüne alındığında aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde şehir içi toPlu

İuşr-u ücretlerine Vo25 civarında zaırı yapılmasına, üyelerden Hasan BAYKAL' ın Çekimser,

diğer 19 üyenin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla karar verildi.

Ücnnr TARİFESİ Bsııı yeni Eski yeni Tarife
Tarife Tarife Tarife

İndirimli İndirimli Tam Tam Biniş
Biniş Biniş Biniş (TL)
(TL) (TL) (TL)

Şehir İçi - İndi Bindi (39 4,50 5,50 6,50 8,00

Kart)

Şehir İçi - Kampüs (39 5,00 6,00 6,50 8,00

Kart)

Hundi Hatun Ögrenci
Yurdu, Evladı Fatihan
Ögrenci Yurdu- 3,00 4,00 4,50 5,50

Kampüs- Ahmet Cevdet
Paşa Yurdu (39 Kart)

Kredi Kart Binişleri 7,50 12,00 7,50 12,00

ELEKTRONİK xı,nr Ücnrrı,nnİ
Eski Tarife Yeni Tarife

Tek Binişlik(Q Bilet) 8,00 9,50

Kart Bedeli

Bayi 39Kart Ücreti 20,00 30,00

Kişiselleştirilmiş 39Kart 30,00(KDV Dahil) 40,00 (KDV Dahil)
Ücreti

39Kart Vizeleme Ücreti 10,00 (KDV Hariç) 15,00 (KDV Hariç)

2022ll|9

Komisyonlarına havalesi yapılan; Krrklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik
Başkanlığının 21.06.2022 tarih 2022164 sayılı yazı§ı ile ilimizde faaliyet gösteren okul
servisi taşıma ücret tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi.

Belediye Meclisimizce en son 2022 yılı Mayıs ayında okul servis araçlarının ücret

tarifesine zamyapı|mış olup zarrıyapı|antarihte enfazlataşıma gideri olan motorin22,70TL,
iken, l8.08.2022 tarihinde 25,72 TL. olmuş ve yaklaşık olarak Yo|3 artmıştır. Ancak diğer
gider kalemlerinde ortalama Yo50' |ere varan oranlarda artışlar olmuştur. Yukarıda belirtilen
giderlerindeki artış göz önüne alındığında 2022 yılıı Eylül ayı itibarıyla okul servis araçlarının
ücret tarifesi tek öğrenci üzerinden günde 2 (iki) servis yapan araçlarda 500,00 TL. günde 4

02.08.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Ulaşım ye Plan Bütçe

(bi0
060 TL. tavanolarak ücretSerVlS araçlardaayrrca,00 uygulanmasınayapan araçIaradört)(

TL. ücretilave011 faz|aenlse 00,0rehber başı aylıkçalışıyor öğrencipersonel
kabul91lnBAHasan YKAL
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oyçokluğuyla karar verildi.

2022l|20

kırklareli Esnaf ve sanatkarlar odaları Birlik
sayılı yazısı ile günümüzde yaşanan ekonomik sıluntılar, akaryakrt pahalılığı, sigorta ve

diğer ğirdi maliyetlerinin artmasr taksici esnafınrn mağdur olmasr sebebiyle Ticari Taksi
plakalarının Aktifleşme sürecinin bir yıl daha uzatrlması talebinin görüŞülmesi.

Ticari Taksi Plakalarının Aktifleşme sürecinin 3|.12.2022 tarİhine kadar uzatılmasına,

üyelerden Halil KAHRAMAN' ın çekimser, diğer 19 üyenin kabul oylarıyla, oyçokluğuyla

karar verildi.

Başkanlığının 02.08,2022 tarih ve 79

2022lI2l

taşınmazda "İçkili Lokanta" işletmeciliği yapmak için bahse konusu yerin iÇkilİ yer
bölgesine dahil edilmesi talebi ile itgili komisyon raporunun görüşülmesi.

ilimiz merkez Pınar Mahallesi Babaeski Yolu Caddesi Temlikler Mevkii 553 ada 10 parsel

adresinde bulunan taşınmazının kİra olduğu, söz konusu yerİn bahçe İçİnde İkİ katlı yapı

olduğu, ancak yerin İmar Planı dışında kaldığı, yapı ruhsatı, yapl kullanma izin belgesi veya
yapı kayıt belgesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu talep ile ilgili Zabıta
vtıatıltıgtınnn 2410612022 tarih|i ve E_5 |779899-622.0I-12126 sayılı yazısı İle mülkİ amir

aracılığıyla Emniyet Müdürlüğiinden asayiş ve güvenlik görüşünün sorulduğu, gelen

2Ilo7l2o22 tarihli ve E-90300506-36092-(81380Y2022-84033 sayılı yazıda "bahse konu

adresin "İçkili Yer" bölgesine alınmasında ve içkili yer olarak işletilmesinde genel güvenlik

ve asayişin korunması açısından sakıncasının olduğu" şeklinde görüş verildiği anlaşılmıŞtır.

Yapılan tespitler ve alınan görüş doğrultusunda, Yiğit EROL'un bahse konu yer ile İlgili
içkili yer bölge krokisine eklenme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

yapılan;
veT ındantıs ÇeşitliB Meclis.202205.07 tarihli elediye oplan

MahallesiL un merkeziıımız PınarERohavalesi YiğitKomisyonlarrna
bulunanadresinde155JMevkii 0adaoluY addesiC Temliklerbaeski parselBa

2022l|22

03.03.2022 tarihli B etediye Meclis Toplantısından
Komisyonlarına havalesi yapılan; Saim GÜNDOĞ' un
Dereköy Yolu 416 ada l03 parsel adresinde bulunan taşınmazda bahse konusu yerin
içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

ilimiz merkez Akalar Mahallesi Dereköy Yolu 416 ada 103 parselde bulunan taşınmazının
büçe içinde tek katlı yapı olduğu, İşyeri açma ve çalışma rüsatlarına ilişkin yönetmeliğin
içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler başlıkh 30. Maddesi b) bendi gereği

Karayoluna 200 metre olan mesafe şartını taşımadığı ve parselin karayoluna bitişik olduğu

anlaşılmıştır. Alrıca bahse konusu yerin 06/0112006 tarihli ve 22 sayılı Belediye Meclis
Kararı ile İçkili Yer Bölgesine alındığı, ancak zaman içerisinde yapılan duble yol nedeni ile
Karayolu Güvenli Geçiş Belgesi alınması zorunluluğu ortaya çıktığı, Karayolu Güvenli Geçiş
Belgesi alınması da mümkün olmadığından ruhsat taleplerinin değerlendirilememesi sebebi

i|e 04l0ll2018 tarihli ve 9 sayılı Belediye Meclis Kararı İçkili Yer Bölgesinden çıkartıldığı
anlaşılmıştır. Yapılan tespitleİ ve alınan görüş doğrultusunda Saim CÜN»OĞ' un bahse
konu yer ile ilgili içkili yer bölge krokisine eklenme talebinin reddine, oybirliğiyle karar
verildi.

ve Çeşitli
İllmlz Merkez Akalar Mahallesi

l23
Kırklareli Belediye Başkanhğr'na ait olan Kapalı Pazar Yerinde takip eden her haftanın
Cumartesi günleri "2. El Otomotiv Pazarı" kurulmak istenmektedir. Ikinci El Motorlu
Kara Taşıtlarrnın Ticareti Hakl«ında Yönetmeliğin 20. maddesinin 1. fikrasınında
(Değişiklik:RG_15/08l2020-3l2l4) "ikinci el motorlu kara taşıtları pazarı yetkili idare
veya bu faaliyet konusunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmeler
taİafindan kurulur ve işletilir denilmektedir." İlglll ytlnetmelik gereğince ikinci el
otomotiv pazarr kurulması için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi ile ilgili
konunun görüşülmesi.

İlimiz merkez Bademlik Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti Kırklareli

merkez Bademlik Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti

eden her haftanın cumartesipazar yerinde'na ait olan
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icareti
vetkili

denilmektedir

gereğince

ll Karall MotorluEl Taşıtlarınınkurulmak istenmektedirPazarıv2. OtomotiElgünleri
1RG- 5l0812020-fıkrasınında120 maddesinin (Değişiklik:YönetmeHakkındaT ,liğin

ll konusundabuidare işyerifaaliyetmotorlu kara veya4 ikinci el pazarL1J 2 taşıtları) li
Vekurulurtarafindan işletilirdüzenlenenruhsatıve işletmelerçalışmaaçma

vekanıkurulması Başelikinci 1çm Belediyeotomotİv pazarIiıgiıi yönetmelik
verildi.kararverilmesine, birliğiyleoyEncümenine yetkiBelediye

124 caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyetimerkez Bademlik Mahallesi

istenmektedir

haftanınheredenYolan Pazarait takiperinde,nakırklareli KapahBaşkanlığıBelediye
l,ll elaltında ikinci züccaciye,Bit Pazarı ad (giyim,eşyaAntika veCuma günleri

rrnPazakurulmaküzereb.v pazarsatışıelektrikli ) yapılmakeşya
konununileverilmesieninecüm görüşülmesi.En ilgilirulması yetkiku için Belediyemiz

iıimiz

elektrikli

kırklareliVebulunanüzerinde mülkiyetiCaddesiİnönüMahallesiBademlikmerkez
Cumahaftanıneden herY taki günleriolan Pazarait erinde, p'na KapalıBaşkanlığıBelediye

ll vb satışı
^Jccacl

eşya )ikinci eladı altında YQ,Bitve Pazarı eşya yim,(giAntika
vekanBkurulmasıPazarın aşistenmektedirkurulmak 1çln Belediyeizere pazaryapılmak

kararle verildi.Encümenine verilmesine, birliğiyoyyetkiBelediye

5
Kırklareli Belediye Başkanlığı'na ait olan Kapalı Pazar Yerinde, takip eden her haftanın
pızar günleri ''İ(rrklareli Sosyete Pazarı" adı altında tuhafiye, züccaciye, parfümeri vb.

ürünlerin satışr yapılmak üzere pazar kurulmak istenmektedir. Pazarın kurulması iÇin

Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

caddesi üzerinde bulunan ve mülkiyeti

üzerinde
kırklareli

oybirliğiyle

l-.llımızmüzakereler neticesinde;VeMeclisincehakkındaKonu yapılan görüşmeBelediye
BelediI(ırklarelive yebulunan mülkiyetiCaddesiİnönüBademlik,kez Mahallesimer

llPazartaki hereden haftanınYPazar günleria|'na olant erinde, pKapalığıBaşkanlı
izereb. ürünlerin yapılmaktındaal tuhafi satışıP'azarl adı parfiimeriziccaciye,Ye,Sosyete

Vekurulması BelediyePazarın Başkanı1çm Belediyeistenmektedirkurulmakpazar
verildi.kararEnctimenine verilmesine,yetki

merkez Bademlik Mahallesi

2022l126

parka verilmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis

Üyelerinin ortak olarak verdikleri önerge ile birlikte değerlendirilerek görüŞülmesi.

Konu hakkında Belediye Meclisince İmar ve Çeşitli İşler Komisyon Raporu ve Cumhuriyet

Halk partisi Meclis ÜyÖlerinin ortak olarak verdikleri önerge ile birlikte incelenmesi ve

değerlendirilmesi neticesinde; Belediyemize ait (Hatİce Hatun Mahallesi) 207 ada 4

pĞeldeki parka ismi verilmiş bulunan Vahit Lütfil SALCI (Vahit Dede) Parkı isminin

İaldırılarak, (Camikebir Mahallesi) 887 Ada 101 Parselde bulunan Cemevi' nin bitiŞiğindeki

Belediyemize aityeşil alanda yapılacak olan parka verilmesine ve isimsiz kalan (Hatice Hatun

Mahalİesi) 207 ada 4 parselde bulunan parka uzun yıllar bakımını gönüllü olarak YaPm,
mahalle insanının maddi manevi ihtiyaçlarına e| uzatan ve genç yaŞta kanser hastalığına Yenik
düşen Hüsamettin KAVANOZ namı değer "Kırmızl" lakaplı mahalle sakİninin lakabının

rıatice (Hatun Müallesi) 207 ada 4 parseldeki parka isim olarak verilmesi ve Parkın isminin

Kırmızı Baba Parkı olarak isimlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

rve şleT ÇeşitliMeclistarihli oplantısından.0705 .2022 Belediye
atAnma veKültür SanBa Derneğininhavalesi bayıTopçuapılan;yKomisyonlarrna

arkaada207 4aitile pparseldekivetarih 2022l6,06.2022 Belediyemize06 sayılı yaztsı
01 1887k

^
Adrsmınrnrl«ı kaldırılaraDedeahit PaV Lahit Salcıütfüub luna )(Vverilmiş

olanalandaaitnın yapılacakCemevi' yeşilbulunan bitişiğindeki belediyemizeeldePars

2022ll27
Harcamaları Katılım Payı ile ilgili konunun görüşülmesi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24 noÜ maddesinde belİrtilen süre İçerİsİnde görüŞülerek

Belediye İüeclisine sunulmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle
karar verildi.

20|7,2018 ve 202l yıllarında yapılmış olan parke taş yol çahşmalarına ait Yol
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komisyon raporunun görüşülmesi.

Talep ile ilgili daha detaylı çalışmalar yapılması ve konunun daha sonraki BelediYe Meclis

ToplantılarınJa görüşülmek üzere İmar ve Çeşitti İşler Komisyonlarında kalmasına,

oybirtiğiyle karar verildi.

Sokak"Sokak"

ve ÇeşitliMeclis Toplantısındantarihli02.08.2022 Belediye
krrklareli Başkanlığı'nınedilen Şubehavale Kızılay DerneğiTürkiyeKomisyonlarrna

Mah.,karacaibrahimMerkezkrrklareli İlçesi,iıı,tarihlil202220107, dilekçesi:
talebi(( ilgiliolarak değiştirilmesilsmınrn "KızılayDereüstü

2022ll28

02.08.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Komisyonuna havale
azım İmar planı ve

edilen

kırklareli iıi, Merkez İlçesi, 1/5.000 ölçekli Reviryon N Ill .000

ölçekli Reviryon Uygulama imar Planı itirazları konusu 0710612022 tarih 92 sayılı

Belediye Meclis Kararı ile onaylanan ve 2l l0612 022-22107,l2022 tarihleri arasında asliı

ilan işlemleri yapılan 1/5.000 ölçekli
Revizyon Uygulama İmar Planr'na

Reviryon Naz|m imar Planı ve 1/1.000 ölçekti
ilişkin aslrı süresinde gelen itiraz dilekçelerinin

Belediye Meclisi
görüşülmesi.

'nce değerlendirilmesi konusu ile ilgili komisyon raporunun

0710612022 tarih 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Kırklareli ili 1/5000

Öıçetİi Revizyon Nazım imar Planı'na ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar Planı'na

askı süresi içinde Kırklareli Belediye Başkanlığı'na intikal eden, 515 adet itiraz dilekÇesinden

söz konusu İevizyon imar Planlarının bütününü kapsayan 19.07.2022 tarih ve 529147 saYı],ı

itiraz dilekçesinin, 2I .07 .2022 tarih ve 529840 sayılı dilekçesini n, 2I .07 .2022 tarih ve 529901

sayılı itiraz-dilekçesinin komisyonca değerlendirildiği ve "İmar planları Şehircilik ve Planlama
ilkeleri doğrultusunda, planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar YaPım
yönetmeliğIve ekleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu hususlarınca hazırlanmıŞtır. Plan hazırlama

stıreçlerindİ yerinde ana|iz|er yapılmış, kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belgeler toPlanmıŞ,

kurum görüşİeri alınmış, problem tespitleri yapılmış, üst ölçek planlara, projeksiyon nüfusa ve

Belediy-e tarafindan yaptırılan ulaşım planı dahilİnde planlama yapılmıŞtır. Plan

çalışmalarında ilk etapta araştffina kısmı tamamlanmış analiz paftaları hazırlanmıŞ araŞtırma

İrpo* fotoğraf albümü, arazi kullanımı, sentez ve eşİk sentez paftaları hazırlanmıŞtır.

Aiaştırma kismının tamamlanması ile planlama kısmına geçilmiŞ onaYlı hali hazırlar üzerine

imaİ planları aktarılmış, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Koruma amaÇh imar planına konu

alanlar plan sınırında olmayıp, nüfus projeksiyonunda bu alanların nüfus verileri bu Planın
projeksİyon nüfus hesaplarından çıkarılmıştır. Üst ölçek planlarla uyumlu olacak Şekilde
'a.tuv 

ç6ztımler alt olçek planlarda çözümlenmiştir. Plan onama ve askı süreçlerİ kanun ve

yönetmelikler çerçevesinde Belediyemizce yürütülmektedİr." gerekçesi İle Reviryon Imar
planlarının bütünü kapsamında yapılan 3 itirazın reddedilmesiner._Diğer itirazların,
daha detayh incelenmek üzere İmar Komisyonunda kalmasına, Uyelerden CoŞkun

TOKLUCU ve Ebru nİı,cİç ILIK' ın red diğer, 18 Üyenin kabul oylarıyla,
oyçokluğuyla karar verildi.
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Vatandaşlar tarafindan Belediye üracaat olmadığından oybirliğiyle

gtindemden kaldırılmıştır.
Meclisine yapılan m

2022l

2022l
Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindan

oybirliğiyle gi.indemden kaldırılmıştır.
Mecli müracaatSlne olmadığındanBelediye yapılan

ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konu o lmadığından oybirliğiyle gündemdenBelediye
kaldırılmıştır.2022l

konulardan;
Yas

veEmirkırklareli BaşkanlığıBelediyesiaitkanlığınaBaşBelediye
ununkonileHakkındaYaklar ilgili görüşülmesi.değişiktik yapılmasıönetmeliği

bendindemaddesininBelediye halkının"Belde huzurm esenlik,3Kanunun 839J5 Sayılı
Budenilmektedir istinaden;almak"önlemleri maddeyeVe mutluluğu gerekenlçlnsağlık

etmekve tırbelirtilen parksınrrlarr dışında kamyonyerlerBelediye içerisinde
llll belirtilenolarakTırvetırlarınıvev
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ile



edecektir. ,l ile6 kararnolu2022 Vetarih 9 gren05 .07 yürürlüğeBu kapsamdaparkyerlere
1EK_ olarakmaddesiYve klara§aEmir YönetmeliğineBkırklareli aşkanlığıBelediyes

verildi.kararanılan
^

eklenmesine,maddenin birliğiyleovyukarıd

mücadele kontenjanlarının yeniden belirlenmesi.
kadroda yer alan engelli ve terörleBelediye Başkanlığrna ait konularda; Norm

kontenj
Mühendikontenj

kadrolarının;
kontenjanı

derecelikkontenjanı
kontenjanı

35 unvan5 6.kodluaitSınıfina 8eknikT HizmetlerKadroNorm çerçevesindeBelediyemiz
1 adetukodl, 6 derecelikunvan8500Plancı Sl,anl1 adet Şehirderecelik Engelli

1 adet1kodlu 0 derecelikve unvan Engelli8 790an1 Serörlef, ücadeleM
kodlu JVanait 8 11 un0SınıfinaHizmetleriTanı Sağlıkeknisyenkontenj

Terörleadetlukodl 5 derecelikT 2484 unvanl adet abip,derecelik Engelli
1 adet0101 kodluunvan EngelleknikeriT 84veSMücadele ağlık

verildi.kararolarakkadrolarıS Memuru oybirliğiylegüncellenmesine,ağlık

2022l13|

kadrosunun iptal edilerek yerine
programcı kadrosunda sözleşmeli

alansınıfında TeknisyenHizmetlereknik yerT
dİh as edilenihdas edilmesi,unkadrosunprogramcr

belirlenmesi.ücretininveersonel çalıştırılmasıp

çerçevesinde

ihdas

kadroNormmaddesiKanunun BelediyemizS gereğince,35 93 Belediyeayılı
J, kadrosunun1derecelik adet.H.T 1sınıfi 0 iptalunvan8790 kodlu eknisyen

adet17 derecelikTkodlu sınıfi.H.3565 unvankadronunedilenve yerineedilmesine
kadrosunda sözleşmeliolunanihdaskadrosunun Programcıedilmesine,Programcı

kararle verildi.8.440 ödenmesineTLnetlık ücret oybirliğiy,99-ayçalıştırılmasına,personel

2022ll32
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ait konulardan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde

Şefiiği alt biriminin kurulmasr konusunun görüşülmesi.

Külttır ve Sosyal İşler Müdtırlüğü btinyesinde Şehit ve Gazi Hizmetleri Şefliği alt biriminin

kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanlığına
Şehit ve Gazi Hizmetleri

görüşülmesi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24 noü maddesinde belinilen süre iÇerisinde görüŞülerek

Belediye Meclisine sunulmak üzere Çeşitli İşler Komisyonuna havalesine, oYbirliğiYle

karar verildi.

konulardan; sınırlarıkırklareli BelediyesiaitBaşkanlığınaBelediye
konununileYEsaslarve ilgiliönetmeliğiUsulTAtıkSıfir iıışı<inlayıcılarınaopBağımsız
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