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KIRKLARELi BELEDiYE MECLİSİ
YILI EYLÜL TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
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KARAR ÖZETİ
Servis Araçları

Belge Süresi Uzatımı talebinin görüşülmesi.

Hizmetleri komi
havalesine o birli
Taksi durağı (Emniyet Taksi ve Adliye Taksi).

le karar verildi.

Hizmetleri l(omis
havalesine, o birli
le karar verilü.
Ticari Taksilerin aktifleşme sürecinin uzatılması konusunun göriişüImesi.
Ut
Hizmetleri komis
havalesine, o bir
le karaı verildi
Halk Otobüsleri yenileme sürecinin 1 yıl ertelenmesi talebinin
Şehir çı
görüşülmesi.

U

Hizmetleri komis
una havalesine, o birli
le karar verildi.
Ilimizde çalışan Servis araçlannın; "S" (Servis aracı) plakaya tahsis esash
geçilmesi kararının alrnmasr ve "S" plaka §ayısınrn belirlenmesi ile ilgili Ulaşım
Hizmetleri Komisyon raporunun görüşülmesi.
202 0l99

Başkan konu hakkında zabıta müdiiriiıiin bilgilendirme yapmas u istedi ve konu
hakkında Zabıta Müdiirü açıklama yaptı. Başkan ve Meclis Üyeleri konu hakkında
görüşlerini belimiler.

Kırklareli Belediyesi ve mücavir alanları sınırlan içinde belirlenen giizergahlarda
gerçek ve tiizel kişilerce yolcu taşma izni verilecek olan servis araçlannın tüsisli
olarak "S" plaka uygulamasına geçilmesine ve İl Trafik Komisyonunca 1000 araçlık
laka serisi
lmasın4 o birl
le karar verildi.
Belediyemiz Norm Kadro çerçevesinde SığIrk Memuru kadrosunun iptal
edilere\ Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesi ve ihdas olunan kadroda
§özleşmeli Personel §eteriner) çahşhnlması ve ücretinin belirlenmesi.
2020lI00
8410 unvan kodlu S.H. sınıfı 10. derecelik Sağhk Memuru kadrosunun iptal
edilmesine ve iptal edilen kadronun yerine 8130 unvan kodlu S.H. sırufi 7. derecelik
Veteriner kadrosrınun ihdas edilmesine, ihdas olunan Veteriner kadrosunda sözleşmeli
personel çalıştınlmasma, aylık net iıcret 4.144,42-TL ödenmesine, oybirliğiyle karar
verildi.
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Vatandaşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan; Nurcan
KAYIŞ vekili Sabit ILIK'ın 27.08.2020 tarihti dilekçesi: Kırklareli İli, Merkez
İlçesi, Hatice Hatun Mahallesi,470 ada l no'lu parselde ticari amaçlr kullanılmak
Meclis [Jvel erinden C

un

üzere "Restoran İşletmesi" yapılabitnesi için imar planı yapılması talebi.
Imar Komis onuna havalesine o birli
le karar verildi.
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Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait gtindem maddesi olmadığından konunun
giindemden kaldırılmas ma, o birl
le karar verildi.
Betedi ye
ar ve Şehircilik Müdilrlüğiine ait gilndem maddesi olmadığından
konunun
kaldırılmas
o
le karar verildi
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tarihli Belediye Meclis toplantı§ından havale edilen, vatandaşlar
tarafından Belediye Meclisi'ne yapılan müracaatlardan; Krrklareli Fenerbahçe
Derneği Başkanı Murat UZUN'm 24,07.2020 tarihli dilekçesi: Krrklareli İli,
merkez ilçesi, Atatürk mahallesi, 2100. Sokak isminin, şehrimizin tanıtımrna
0610812020

katkıda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübünün isminin yaşatılma§ı mak§adıyla
"Fenerbahçe Sokağı" olarak değiştirilmesi talebi.
İmar ve Çeşit|i İ er Kom onlannda kalmasına, o birli
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le karar verildi

Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindın Belediye Meclisi'ne yapılan
müracaatlardan; Kırklareli fu Özel İdaresi İnar ve Kentsel İyi|eştirme

Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih E7832 sayılı yazısı (Camiikebir mahallesi, 32l ada
12 parsel): Kırklareli ili, merkez ilçesi, Camiikebir mahallesi, 32l ıda 12 parsel
üzerinde yapılması planlanın " Akaryaliut İstasyonu" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım
l Imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklilinin
değerlendirilmesi talebi.
Yiirtirlfüteki imar planında "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" fonksiyonunda
olan bitişiğindeki 718 ada 21 no'lu parsel ile tevhit edilmesi şartı ile Kırklareli İl Özel
İdaresi tarafından hazırlatılan imar planı değişikliğinin onanmasma, oybirliğyle karar
iverildi.
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Belediye Başkanlığına ait konulardan;
iz Merkezde faaliyet gösteren Kargo
haklonda
gelen
Alo 153 hattına
Şirketleri
şikayetler ile ilgili konunun görüşülmesi.
imar ve
itli ler Komi nlanna havalesine,
le kaıaı verildi.
Belediye Başkanlığna ait konulardan; "Yayla Meydanı Cephe ve §okak
Sağlıklaştırma Projesi" kapsamrnda, AB ve YÖK Komisyon Başkanı Coşkun
TOKLUCU' nun 20.07.2020 tarihli dilekçesi ile ilgili AB ve YÖK Komisyon
20 20l 105 Raporunun görüşülmesi.
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Konunun daha sorıraki Belediye Meclisi toplantılannda görüşülmesi amacıyla AB ve
o
le karar verildi.

YÖK Komi onunda kalmas
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