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Belediye ve Bağlı Kuruluşları le Norm kadro ve standartlarına Dair

Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden; Sağlık Hizmetleri Sınıfinda yer alan 7. Dereceli

Psikolog kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetler Sınıfinda 1. Dereceli

Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde; Belediye Ve Bağlı

Kuruluşl arı İle Norm kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesine istinaden,

Sağlık Hizmetleri Sınıflnda yer alaıı 8155 unvan kod 1u 7. derecelik l adet Psikolog kadrosunun

iptal edilerek yerine Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 8750 unvan kodlu l. derecelik l adet

Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Barış 25.0 |.2023 tarihti dilekçesi ile Başkanlığ|m|za başvuruda

bulunarak, İlimiz merkez Demirtaş Mahallesi Pazar Sokak No:32lA adresinde faaliyet

gösterdiği "Limoon Kafe" isimli işyerinde alkollü içki sunumu yapabilmek için bahse

5 konu yerin içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebinin görüşülmesi.

Belediye Meclisince yap ılan görüşme ve müzakereler neticesinde, 5393 sayılı Belediye

Kanununun 24 nç:ij- madde sinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek Belediye Meclisine

sunulmak üzere İmar ve Çeşitli İşler Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi,

03.1|.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısından ar ve Çeşitli şler Komisyonlarına

havalesi yapılan; Çağdaş YONAK'ın İlimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sanayi

Sitesi 25. Sokak No:47lA adresinde bulunan işyerinde "İçkili Lokanta" işletmeciliği

yapmak için bahse konu yerin içkili yer bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili komisyon

raporunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince İmar ve Çeşitli İşler Komisyon Raporu ile birlikte yapılan inceleme ve

değer lendirmeler neticesinde; Çağdaş YONAK' ın İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi Yenl

Sanayi Sitesi 25. Sokak No:47lA adresinde 2 L07.2022 tarihli ve 31112632 say/ıı İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı ile "Lokanta" faaliyeti yürüttüğü, bahse konu yerin S.S. Kırklar Küçük Sanayi

Sitesi Yapı Kooperatifinden "Lokanta" olarak kiralandığı, ancak kira kontratında, Hususi

Koşullar başlıklı 2. maddesinde; "Mec'ur sadece Lokanta olarak kullanılacaktır. kullanım alanı

değiştirilemez, Mec'ur da içki satışı yapılramaz" hükmü bulunduğu anlaşılmış o|up, Zabıta

Müdürlüğünin 22.11.2022 tarihli ve E-5177989 9-622.0I-24030 sayıh yazlsl ile mülki amir

aracılığıyla Emniyet Müdürlüğünden asayiş ve güvenlik görüşünün sorulduğu, gelen

I0.0I.202 3 tarihli ve E-90300506-36092-(813 80)12022-89 050 sayılı yazıda "bahse konu

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

aSaylşln korunması açısından "saklncasının olduğu şeklinde görüş verildiği, aynca sanayi
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sitesi içerisinde içkili yer bölgesi dahil edilen başka işletme bulunmadığından diğer işletmeler

için enrsal teşkil edeceği de değerlendirildiğinden; Çağdaş YONAK'ın bahse konu yerin İçkili

Yer Bölgesine dahil edilmesi ile ilgili talebinin reddine, oyb irliğiyle karar verildi.

05.01.2023 tarihli Belediye Meclis Toplantısın dan Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe

Komisyonlarına havalesi yapılan; Kırklareli
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ı Başkanlığının 19.12.2022 tarih ve 20221125 sayılı yazısı ile ilimizde faaliyet gösteren ticari
,i taksilerin ücret tarifesine zam yapılması talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte yapılan
inceleme ve değerlendirilmeler neticesinde; Konunun daha detaylı araştırılmalar yapılması
amacıyla Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyonlarında kalmasına, oybirliğiyle karar
verildi.

S.S. Kırklareli Ulaşım Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatif Başkanı Şenol
rİrİZ' in 27.|2.2022 tarih|i dilekçesi ile Başkanlığımıza Lıaşvuruda bulunarak, özellikle
akaryakıt, amortisman ve yedek parçaya zam gelmesiyle birlikte maliyetleri
karşılayamadıklarından şehir içi yolcu ücretlerine zam yapılması ile ilgili talebinin
görüşülmesi.

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 24 nc:.J maddesinde belirtilen süre içerisinde görüşülerek Belediye Meclisine
sunulmak izere Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle
karar verildi.

2023l

2023l
Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaat olmadığından

oybirliğiyle gündemden kaldırılmıştır.

81

Vatandaşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaat olmadığından oybirliğiyle
gündemden kaldırılmıştır.
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07,02.2023 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe
Komisyonlarrna havalesi yapılan; S.S. Kırklareli Ulaşım Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma
Kooperatif Başkanı Şenol FİI..İZ' in 27.|2.2022 tarihli dilekçesi ile Başkanlığımza
başvuruda bulunarak, özellikle akaryalat, amortisman ve yedek parçaya zam gelmesiyle
birlikte maliyetleri karşılayamadıklarından şehir içi yolcu ücretlerine zam yapılması
talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

Belediye Meclisince Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte yapılan
inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Konunun daha detaylı araştırılmak üzere Ulaşım
Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyonlarında kalmasına, oybirliğiyle karar verildi.
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i 2023l , Belediye Başkanlığına ait konu olmadığından oybirliğiyle gündemden kaldırılmıştır. 
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