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2021 Yılı Teknik Destek Programı-Ol kapsamında Trakya Kallunma Ajansına

sunulan ve başarılı olarak destek almaya hak kazanan "Sürdürülebilir Şehirler ve

iııım Degişikİigi'' başlıklı teknik destek talebinin uygulanmasına ve uYgulama

,şu.u*rnda kurumumuzu temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalama

yetkisinin Belediye Başkanına verilmesinin görüşülmesi,

2021 yılı Teknik Destek Programı-Ol kapsamıııda Trakya Kalkınma.Ajansma sunulan

ve başarılı olarak destek almaya hak kazanan "Sürdürülebilir Şehirler ve Iklim DeğiŞikliği"

başlıklı teknik destek talebinin uygulanmasna ve uygulama aşamasında kurumumuzu

temsile, l1zama ve destek kapsamındaki belgeleri imza|ama yetkisinin BelediYe BaŞkanına

verilmesine, oybirliğiyle karar verildi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

gereği; 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmasr koşuluyla, 3 (üç) ay (Mart -
Nisan - Mayıs) süre ile Elektronik Ücret Toplama ve Otomatik Araç Takip Sistemi

raporunu kullanarak ilimizde faaliyet gös teren 50 (etli) adet toplu taşıma aracına eşit

miktarda ödeme olacak şekilde, ücretsiz taş ınan (65 yaş üstü, engelli, şehit yakınları,

gazi ve gazi yakınları) vatandaşlarımutn karşılığında biniş başı 2,00 (iki) lira gelir

desteği verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

,02.2022 tarihli Belediye Meclis Toplantısından ve Çeşitli03
Komisy onlarrna havale edilen; Saim GÜNDOĞ' un 18.01.2022 tarihli dilekçesine

istinaden, İlimiz Merkez Akalar Mahallesi Dereköy Yolu üzeri 416 ada 103 parsel

adresinde "İçkili Lokanta" faaliyet konulu

içkili yer bölgesine dahil edilmesi konusu ile

Daha detaylı incelemeler yapılması amacı

kalmasına, oybirliğiyle karar verildi.

işletme açabilmek için bahse konu yerin
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi,

vla imar Ve Çeşitli İşler Komisyonlannda
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2022l34

yazrsl ile talep ettiği; Belediyemiz sınırlarında faaliyet gösteren açık ve kapalı

ltoparküar da İozz yJında uygulanacak ücret tarifesi ile ilgili konunun görüŞülmesi.

Hizmetleri ve plan Bütçe Komisyonlarına havalesine, oybirliğiyle karar verildi.

Başkanlığının 08.02.2022 tırih|ikırklareli Esnaf ve sanatkarlar odaları Birtik

Ulaşım

tarihli
edilen;

edilmesi

Ve şlerÇeşitliTMeclis oplantısından02.202203 Belediye
1 1 tarihliln 26.1 .202 dilekçesineEMiRözıüZhavale beydeKomisyonlarına

7 ada693 29-30NSokak 1o.karahıdır5. (allesiMahMerkeziıımiz Karakaşistinaden,
ebahs konulu letmefaa konu içinIş açabilmesiLokan ta livetİçkili

nurakomile porunkonusuahild ilgili lsyonbölgesine

Talebin reddine, oybirliğiyle karar verildi,

parsel) adresinde
yerin içkili yer
görüşülmesi.

2022l31

ehircilik ve İkıim Değişikliği Bakanhğı,ndan 2 adet çöp kamyonu ve 1 adet
Çevre, Ş
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T vakumlu yol süpürme aracr talebimiz ile ilgili konunun görüşülmesi.

çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi

matsadıyla kulÜnılmak üzere acilen" 2 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu Ve 1 adet

vakumlu yol süpürme aracı" na ihtiyaç duyulmuş olup. Çevre" Şehircilik ve İnıim

Değişikliğİ Bakanlıgından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, yardım talebi ile

iıgiİi'ı<onİıarda Belİcliyemİz adına Belediye Başkanı Mehmet Siyanı KESİMOĞLU' nun

yetkilendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi

03.02.2022 tarih li Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen;

Özel Can Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Vekili Bahadır BUZOL'un 14.01.2022 tırih|i
dilekçesi: Kırklareli lli, Merkez İlçesi, Hacızekeriya Mahallesi, 426 ada 11 parselin

2022140 imar planında "Öze| Sağlık Tesisi Alanı" olarak düzenlenmesi talebi ile ilgili
komisyon raporunun görüşülmesi.

426 ada 11 parsele ilişkin ilgilisi tarafından öneri imar planı değişikliği dosyası

hazır|atıIarak imar komisyonuna sunulana kadar. konunun daha sonraki Belediye Meclis

toplantılarında görtişülmek üzere İmar Komisyonunda kalması na, oybirliğiyle karar verildi
İ*-**".-.--..

202214l

2022l

toplantısından Komisyonuna havale edilen;

Engin AYDIN Vekili Batuhan MENEKŞE'nin 28.01.2022 tarihli dilekçesi: kırklareli
İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 500 ada 13 parselin imar hattının

düzeltilmesi için sunulan uygulama imar planı değişikliğinin Belediye Meclisi'nce

onaylanması talebi ile ilgili komis1,on raporunun görüşülmcsi.

1/1000 ölçekli Ulgulama İmar Planı Değişikliğinin onanmasına, oybirliğiyle karar

verildi.

Vatandaşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaat olmadığından oybirliğiYle
gündemden kaldırılmıştır

2022l Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaat

olmadığından oybirliğiyle gündemden kaldırılmıştlr

2022l
gündemden kaldırılmıştır

2022142
2022Yılı Gider Bütçesine Ek verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, oybirliğiyle karar verildi
L-*-,*'*
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SuU cret Tarifelerine yapılan artış 202l yılı enflasyonunun altında kaldığından

2022143

2022 yılında uygulanacak olan Su Ücret Tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi ile

ilgili Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Belediyemiz 2022 yılı su ücret tarifelerinin ekli 3 sayfadan ibaret cetvelde gösterildiği

şekilde kabulüne, 3ll03l2022 tarihinden geçerli olmak üzere yenİ miktarlar üzerinden 9

dönemde tahakkuk yapılarak uygulanmasına oyçokluğuyla karar verildi.

Çeşitli yılı enflasyonunun altında kaldığından
2022 yılın ile yeniden değerlendirilmesi ile ilgili
Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

Belediyemiz 2022 yılı Çeşitli Ücret Tarifelerinin ekli 13 sayfadan ibaret cetvelde

gtısteriüdİgi şekilde kabulüne, 3Il0312022 tarihinden geçerlİ olacak şekilde uygulanmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

BEYA PERSONEL O ON Ve TANITIM SANA CARET
den azANONİM şiRKET,in sermayesinin 30.000.000,00 

,fL (otuz Mil1,on TL)
olmamak kaydıyla nakdi ve/veya aynt sermaye konularak artırılması talebi Belediye

Meclisinde görüşülmesi.

BEYA PERSONEL ORGANİZASYON Ve TANITIM SANAYi TİCARET ANONİM

2022144
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03.02.2022 tarihli
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Belediye ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konu olmadığından oybirliğiyle 
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Mülkiyeti Belediy emize ait; a. Camikebir Mahallesi 720 adı 15 parselde 3.841,46

m' yüzölçümlü, b. Karakaş Mahallesi 1455 ada 3 parselde 301,00 m2 yüzölçümlü, c,

Camikebir Mahallesi L23 ada l42 parselde 184,00 m' yüzölçümlü, d. Camikebir
ıMahallesi 123 ada l40 pars elde 173,39 m'yüzölçümlü, e. Camikebir Mahallesi 123

ada 14l parselde |78,73 m' yüzölçü mlü, f. Camikebir Mahallesi |23 ada 137 parselde

203,60 m' yüzölçümlü, g. Camike bir Mahallesi 123 ada 138 parselde \22,,85 m2

yüzölçümlü, h. Camikebir Mahallesi 722 ada 163 parselde 232,00 m' yüzölçümlü, ı.

Hisseli Karakaş Mahallesi 1154 ada 6 parselde 4|7 m2 yüzölçümlü taşınmazın,329
m2 lik hissesi, i. Hisseli Camikebir Mahallesi |25l ada 3 parselde 396,00 m2

yüzölçümlü taşınmazınr 84 m' lik hissesi, taşınmazların 2886 sayılı D.İ.K.' nun 45.

maddesine istinaden satışrnın ve satışıyla ilgili Belediy e Başkanına ile Belediye

Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Konu hakkında oylamaya geçilmeden önce oturuma 5 dk. ara verildi. BaŞkan 2. oturumu

2022146 açtı ve toplantı kaldı$ yerden devam etti

Belediye Meclisince yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait a. Camikebir Mahallesi ]20 ada l5 parselde 3,84ll,46 m2

yüzölçümlü, b. Karakaş Mahallesi 1455 ada 3 parselde 301,00 m2 yüzölçümlü, c.

Camikebir Mahallesi |23 ada 142 parse lde 184,00 m'yüzölçümlü. d. Camike bir Mahallesi

|23 ada 140 parselde I73,39 m' yüzölçüml ü, e. Camikebir Mahallesi l23 ada |4l parselde

|78,73 m' 1,üzölçümlü. f. Camikebir Mahallesi 123 ada 131 parselde 203.60 m2

VuZoI çümlü. g. Camikebir Mahallesi 123 ada 138 parselde l22"85 m' 1,üzölçümlü. h.

Camikebi r Mahallesi 722 ada 163 parselde 2 32,00 m' yüzölçümlü, ı. Hisseli Karakaş

Mahallesi 1154 ada 6 parselde 4I7 mz yüzöl çümlü taşınmazın, 329 m2 lik hissesi, i.

Hisseli Camikebir Mahallesi |25I ada 3 parselde 396,00 m' yüzölçümlü taşınmazın,84 m2

lik hissesi, taşınmazların 2886 sayıl ı D.İ.K.' nun 45. maddesine istinaden satışının ve

satışıyla ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki

verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

500 adet S(Servis,) plakanın 29 yıl süre için 2886 Sayılı Devlet Kanunu 45.

maddesi gereğince açık arttırma usulünce ruhsat verme yöntemiyle ihale edilmesi ile

ilgili Belediye
görüşülmesi.

Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun

500 adet S(Servis) plakanın 29 y/ süre için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.

maddesi gereğince açık arttırma usulünce ruhsat verme yöntemiyle ihale edilmesi ile ilgili

Belediye-Buşkulnu ve Belediye Encümenine 1,etki verilnresine, oybirliği1'le karar verildi.

1214202

Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 3 asıl ve 5 yedek üye seçiminin yapılması.

çiftçi Malları Murakabe Heyeti için 3 Asıl, 5 Yedek üye seçiminde ÇiftÇi Malları
Murakabe Heyetine herhangi bir aday olmadığından seçim yapılamamıştır.

2022148
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şiRKnı,in 30.000.000,00 TL (Otuz Milyon TL) den az o|mamak kaydıyla

nakdi velveya aynı serrnaye konularak artırılmasına, yapılacak iş ve işlemler için Belediye

i Başkanına yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

I

|l

I

!

i

l

I


