
KIRKLARELİ BELEDiyrc ıvıncı,isi vıı.nT AyI TOpLANTı çüNnrıı,ıi
Toplantı Tarih ve Saati : 07.03.2023 - |4.00

Toplantı Yeri : Belediye Meclis Salonu

l. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez|i 7,7 büyüklüğünde deprem meydana
gelmiş ve depremde ağır etkilenen l l (onbir) ilimizden (Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır,
Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Kilis, E|azığ) Kırklareli merkez iline gelen

vatandaşlarımlzın şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden faydalanması ile ilgili, İll< raıt Basım ücreti
40,00 TL ve Vizeleme ücreti |7,70 TL'nin alınmaması ayrıca kişiselleştirilmiş sosyal kartlarına 1

(bir) aylık vizeleme şartıyla 120 biniş ücretsiz olarak tanımlanması konusunun görüşülmesi.

2, 25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yüriirlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu
İle Bazı Kanunlarda Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesine "Belediyeler, kendinden izin veya
ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel
kişilere; nüfus hattın uzunluğu ve hattın kullanan saylsı kriterlerini esas olarak tespit edeceği
hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir
desteği ödemesi yapılır" istinaden; 0|.03.2023 tarihinden geçerli olacak koşuluyla Elektronik Ücret
Toplama ve Otomatik Araç Takip Sistemi raporunu kullanarak ilimizde faaliyet gösteren 50 (elli) adet
toplu taşıma araclna eşit miktarda ödeme olacak şekilde ücretsiz taşınan (65 yaş üstü, engelli, engelli
refakatçi, depremzede, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları) vatandaşlarımızın karşılığında araç başı
2.000 TL gelir desteği verilmesi konusunun görüşülmesi.

3. 07.02.2023 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyonlarına
havalesi yapılan; Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığının 19.12.2022 tarih ve
20221125 sayılı yazısı ile ilimizde faaliyet gösteren ticari taksilerin ücret tarifesine zam yapılması
talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

4. 09.02.2023 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Ulaşım Hizmetleri ve Plan Bütçe Komisyonlarına
havalesi yapılan; S.S. Kırklareli Ulaşım Şehir İçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatif Başkanı Şenol
FİLİZ' in 27)2.2022 tarihli dilekçesi ile Başkanlığımıza başvuruda bulunarak, özellikle akaryakıt,
amortisnıan ve yedek parçaya zanr gelmesiyle birlikte nıaliyetleri karşılayamadıklarından şehir içi
yolcu ücretlerine zam yapılması ile ilgili talebi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

5. Yol üstü otopark ücret tarifesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

6. 3 adet İtfaiye Çavuşu kadrosunun 3'üncü dereceye düşürülmesi, 1 adet Kimyager kadrosunun l'inci
dereceye düşürülmesi, Tam Zaman|ı Sözleşmeli Personel olarak çalışan ve Memuriyete geçecek olan
personellerin kadro derecelerinin düzenlenmesi konulannın görüşülmesi.

7. İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni (Covenant of Mayors for
Climate&Energy) imzalamak için Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU' na yetki
verilmesi konusunun görüşülmesi.

8. Kentimiz mücavir alanda faaliyet gösteren Beton Üretim Santralleri yetkilerindeki beton taşıyan
mikserlerin yolları kirlettiği ve mikserleri temizlemek amacıyla şehrin çeşitli noktalarına gelişi güzel
dökülen beton artıklarının çevre kirliliği oluşturduğu ve bu dökülen atıklar yola ve çevreye zarar
verdiğinden, beton mikser araçlarına beton dökülmeyecek şekilde aracm yukarı ağız kısmına kapak
(ekolojik kapak) taktırılmasının zorunlu hale getirilmesi konusunun görüşülmesi.

9. Vatandaşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaatlar.
l0. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafindan Belediye Meclisine yapılan müracaatlar.
ll. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi.
l2. Belediye Başkanlığına ait konuların görüşülmesi.

l3. Dilek ve temenniler.
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