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No KARAR Özgri
Bızı boş memur kadro unvanlarının değiştirilmesi ve değiştirilen kadro

unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılmast ve ücretlerinin belirlenmesi.

8505 ı.ıırvan kodlu'l'.H. sıırıfl 6. clerecelik lvlimar. 13500 unvan kodlu T,H, sınıfi 6.

dcrccelik Pel,za.i Mimarı ı,e 8595 unvan kodlu T,H. sınıfl 6. derecelik Ekonomist
kadrcılarınııı iptal edilmesine ve iptal edilen kadroların yerine 3 adet 8750 unvan kodlu
T.I{, sınıfi 5. derecelik Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine, ihdas olunan 3 adet
'I'ekniker kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılmasına, aylık net ücret 4.094,53-TL

deı-imesine birl le karar verildi.
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özel kalem Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Ege ve Marmara Çevre
Belediyeler Birliğinin 22.09.2021 tarih 85 sayılı yazr§ına istinaden, Ege ve
Marmara Çevre Belediyeler Birliğine Belediyemizin üye olunması ile ilgili
davetinin görüşülmesi.

202,^40 Belediyemizin, Ege ve Maımara Çevre Belediyeler Birliğine üye..olunmasına
oybirliğiyle, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğine Birlik Meclis Üyesi olarak
birlik ttiztiğü uyarınca Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU doğal üye,
Meclis Üyelerinden E,lmas BUYÜKDERE, Esra Cansu BOYRAZ, Coşkun TOKLUCU
ı,e Nacliye RODOPLU' nun asii üye, Ersin KIRMIZITAŞ ve Ali GÖKÇEN'in yedek
uVe seçİ lrı,ıelerine 1,apılan i şaretleo sontıcunda, bir le karar verildi.

03.09.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Plan Bütçe, Ulaşım
Hizmetleri, Çeşitli İşler ve İmar Komisyonlarına havale edilen; ilimiz merkezi

, bölgelerinde otopark sorununu çözmek ve şehir içi trafiğini rahatlatmak için
belirlenen güzergahlarda yol üstü otopark uygulamastna geçilmesi, yönetmelik,
otopark planlarının ve iş akış şemalarının hazırlanması, ücret tarifelerinin
belirlenmesi gibi konular hakkında hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi.

Yol Üstü Otopark uygulamasına geçilmesine ve Kırklareli Belediyesi Sınırlarında
Faaliyet Gösteren Açık ve Kapalı Otoparklar ile Yol Üstü Otopark Yönetmeliğinin
kabulüne karar verildi

03.09.2021 tarihli Belediye Meclis toplantısından Çeşitli ler Komisyonuna
havale edilen; iJl.1J7.2020 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe
giren Kırklareli Belediyesi Denetiminde Çalıştırıiacak Özel Halk Otobüslerine
Uygulanacak Yönetmeliğin, Cezayı Gerektiren Suç Sayılacak Fiiller Bölümündeki
ceza miktarlarında bazı değişiklikler yapılması ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi.

tJ7.01.2020 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararıyla yürürlüğe Kırklareli Belediyesi
Deııetiı-ıriırde Çalışıırılacak Öze| Halk Otobüslerine Uygulanacak Yönetmeliğinin,

Iliiller Bölüınündeki ceza miktarlarında değişikliğin

202ll113 2a22 Yı|ında uygulanacak Çeşitli cret Tarifelerinin görüşülmesi.
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2022 Yı|ında uygulanacak Su Ucret Tarifelerinin görüşülmesi.

I)laıı BLitçe Koıııis1,,ontına havalesine, oybirliğiyle karar vcrilcli

500 Adet (S) Sc,ri,is Plakasıırırı 2886 say ılı l)eı,let İhale Kanunu'nun 45. maddesine
istinaden" Açık Artırıııa Ustılti ile satışınııı. satış işlenıleri için Belediye Başkanı ve
Belediye Eırcüıneni'ıre yetki verilnıesinin görüşülmesi konusu oybirliğiyle gündemden
kalc,lırı lnıştır,

Zabıta Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Taner VARDAR' ın Merkez
Doğu Mahallesi l}araj Yolu Sokak No:2/l (126 ada 1 parsel) adresinde "İçkili
[-okııırta" faaliı,ct kıınulu işlctme açabilmesi için bahse konu yerin içkili yer
bölgesine dahil edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

imar ve iİ ler havales birii le karar verildi.

Kültür ve Srısyal Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Selanik Evi
Derneğinin 2|.09.202| tarihli ve 202116 sayılı yazısına istinaden, Atatürk Evi'nin
Selanik Evi Derneği'ne 2 yıl süre ile tahsis edilmesi ve tahsis işlemleri için Belediye
I}aşkanına 1,etki verilmesi konusunun görüşülmesi.

1\tatiirk Evi'ırirı Selaııik L.ı i Derneği'ıre 25 yıl süıre ile tahsis edilmesine ve tahsis
işlenıleri için Relediye Başkanlna yetki ı,,eliln"ıes!.9e, oyço_k| karar verildi

03.09.2021 tarihli Beledil,e N{eclis ttıplantısından lmar Komisyonuna havale
edilcn; TREDAŞ Yatırımlar Direktörlüğü Emlak ve Kamulaştırma
Müdürlüğü'nün 09.08.2021 tarihli l052090 sayılı yazısı: Şirket yatırım
programtnda yer alan trafolardan "DM05-TR22'' ye "Ziraat Bankası TR" isimli
trıtiıtırın isabct cttiği sahaların imar planına .'TRA!'O YERİ" olarak işlenmesine

1öne lili hazırlatılan iineri imar planı değişiklikleri ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi.

Kuruın tarafından hazırlatılan 1/l000 ölçekli "Trafb Alanı" amaçlı uygulama imar
iklerinin le karar verildi.

|1.05.202l tarihli Belediye Meclis toplantısından ar Komisyonuna havale
edilen; Beledil,e meı,cut imar planında Y.nrrl=Serbest olarak belirlenmiş alanlarda
iınıır 1ılıını değişikliği konusu: Kırklareli [li, Merkez llçesi, Hamidiye Mahallesi,
37-3 ıda ll vc 35 parseller'de 1,er alan Devlet Hastanesi Alanı uygulama imar
planında ve tııızım imar planı tadilatında 1,apılaşma koşulları E:2.50,
Y..r,1=Serbest olarak belirlenmiş olan "Hastane Alanı" fonksiyonunun, 3194 sayılı
İmar Kanunu'nun Geçici 20. Maddesi uyarınca emsal değerde değişiklik
yapılmaksızın yüksekliğinin belirlenmesi amacıyla imar planı değişikliği yapılması
talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

23.()8.202l tarih 1613688 sai,ılı E.K.V.K. Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısl ve
28.i0.2020 tarih ie 7l8-1 sarılı tr.K.V.K. tJölge Kuırı"ılı.ı Kararı doğrultusunda koruma

iıııar plaı-ıı lıazırlatılmasına kadar konunun daha sonraki Belediye Meclis
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06.10.2020 tarihli Belediye Meclis toplantısından Komisyonuna havale
edilen; Milli Savunma Bakanlığı, Lojistik Genel Müdürlüğü, Çorlu İnşaat Emlak
Bölge Başkanlığı'nın 10.09.2020 tarih 490421 sayılı yazı§t: Kırklareli İli, Merkez
İlçesi, Milti Saı,unma Bakanlığı'na tahsisli olan arazilerin, 3|94 sayılı imar
Kanunu'nda yapılan değişiklik doğrultusunda, uygulama imar planında Yençok|

Scrbcst olarak belirlenmiş alanlarda },apı 1üksekliklerinin belirlenmesi amacıyla
imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili lmar komisyonu raporunun
görüşülmesi.

E,K.V,K Bölge Kıırulu'nıın 09.08.2021 tarlh 7694 sayılı kararı ile söz konusu plan

değişikliğine 8 ııo'lrı ilaı,e plan noturıı-ııı (özel hükümler) düzeltildiği şekliyle
hazırlalılaır 1/1.000 ölçekli ul,gtılama inrar planı değişikliğinin onanmasına, oybirliğiyle
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06.10.2020 tarihli Belediye Meclis toplan
ctlilcn; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Yayla
düzcnlemc 1,apılması ve imar planı değişikliği

202|ll50 Tellakzade Mahallesi, l28 ada ve |29 adadaki imar hattının kadastro ile uygun
hale gelmesi amacı1,|ıı ada bazında imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili
konıisı on rapOrunun görüşülmesi.

Y«ıl ve ada cllizeırleınesiııi kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
deği şikl iğinin oııanması na, oybirliği),le karar verildi

Vatandaşlar taralindan Beledil,e Meclisine yapıla.n müracaatlardan; Yedi Yapı
İnşaat 'taahhüt l'ic. l.td. Şti. temsilen Cumali ÖVÜNGEN' in 21.09.202l tarihli
dilekçesi ile, dört a},rı },apı adası şeklinde olan 140l ada 1 parsel, |402 ada l
parsel, 1.103 ada l parsel ve |197 ada 1parsellerin yürürlükteki imar planında

202|ll5l bulunan alan bül,üklükleri korunacak şekilde yeniden düzenlenerek, daha sağlıklı
ve düzenli y,apılaşmayı mümkün krlacak iki yapı adasından oluşan yapılaşma
koşulları TAKS:0.30, KAKS:1.20, Ayrık Nizam 4 kat olarak korunacak ve
hcrhangi bir emsal ya da kat artışı yapılmayacak şekilde uygulama imar planı
değişikliği 1,apılması talebi.

İnrar Konrisyonltna havales
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t}clcclil,c İı-ııar ve Şelıi
gtiııcleıııcl en kal cl ı rı lmıştır.

rcilik Mtidürlüğüne ait konu olmadığından oybirliğiyle

Belediye Başkanlığına ait konulardan; Zabıta Müdürlüğünün talebi
cltığrultusunda, Toplu Taşıma Ücret Tarifesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

Iilaşııı-ı ve Plaıı Büıçe Koınisyon larına havale sine, oybirliğiy le karar verildi

Çii'tçi Malları Koruma Meclisi için 5 AsıI,5 Yedek üye seçimi.

Çitiçi Malları Koruııra Meclisi için 5 Asıl, 5 Yedek üye seçiminde Çiftçi Malları
K o r ı,ı ıı-ı a M e c l i s i n e h e rha n g i b_i r _ad ay .ot 

madı ğ_r nP a4 s gç_İm___y"?p_4 g_n_?"m lştır
Cunıhuril et Halk Partisi Meclis Üyelerinin ortak olarak verdikleri önerge ile

sokak har,r,anlarını koruma adına daha etkin ve verimli çalışmalar yapabilmek
için Hayvan Hakları Komis1,onu kurulması talebinin görüşülmesi.

Ilırıan Ilalıları Kon-ıisltıı-ıu' nun krırulmasıı-ıa. konrisyonun 5 kişiden oluşmasına.
göreı, sıiresiı-ıiı-ı dc 2022 1,ılı Nisan Ay,ı Olağan Meclis Toplantısııra kadar olmasına;
lIaı,ı,ııı lIakları Koııris1,oırıırıa Elnras BÜYUKDERE. Esra Cansu BOYRAZ. Yüksel
TAŞKIN. A1,1en DOYMAZ ve Nadiye RODOPLU' nun seçi
karar verildi.

lmelerine, oybirliğiyle

Kültür ve Sosl,al İşler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Kırklareli Kent
Konsct,inin 28.09.202l tarihli },azısına istinaden, l. Kırklareli ll Kasım Kurtuluş

Şenliği ı,e Spor Müsabakaları olarak kutlanması konusunun görüşülmesi.

(Jeşitli İşler ve Plan Bütçe Komisy,onlarına.ha..v_alesine, oybirliğiy. le karar verildi
I
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