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l. Eyliil ayr l. birlegimine ait tutanak cizetinin gdrtigtilmesi

2. Il Genel Meclisinin 0710612016 tarih ve 183 sayrh karan ile tahsis edilen Ltileburgaz ilgesi
Yenitaglr koyii kilitli parke tagr yaprmr igi igin Birliklere Yardrm Tertibinde yer alan 24,428,17-
TL <idenefiin Liileburgaz ilgesi Yenitagh kriytine gasilhane yaplmr iginde kullamlmak tizere Plan
Proje MiidtirliiEtine aktarrlmasr ile ilgili yazir onergenin gdriipiilmesi.

3. il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 229 say:irt karan ile ertelenen ilimiz Ltileburgaz ilgesi
Sakrzktiy K0ytiniin "Tanmsal Alt B6lge ve Geligme Konut Alanr" amagh 1/5000 olgekli Naam
imar Planlanrun yeniden delerlendirilmesi hususununda imar ve Bayrndrrhk Komisyonunca
hazrlanan raporun sunulmasr.

4. il Genel Meclisinin 05/0812016 gtin ve 230 sayrh karan ile ertelenen ilimiz Vize ilgesi Evrencik
kdyu kdy yerlegik alamrun yeniden tespit edilmesi hususununda imar ve Bayrndrrhk
Komisyonunca hazrlanan raporun sunulmasr.

J. il Genel Meclisinin 0510812016 gin ve 232
Terziler kdyii kciy yerlegik alammn yeniden
Komisyonunca hazrlanan raponrn sunulmasr.

sayrh kararr ile
tespit edilmesi

ertelenen ilimiz
hakkrnda imar

Babaeski ilgesi,
ve Bayrndrrhk

6. il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 233 sayrh karan ile ertelenen ilimiz Merkez ilgesi,
Karakog kdyii, 135 ada,9 parselde "sosyal Tesis Alanl" amagh l/5000 Olgekli Nazrm imar Plaru
ve "Yurt Alam" amagh 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr hakkrnda imar ve
B ayrndrrlrk Komisyo nun ca hazrlanan raporun sunulmasr.

7. il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 234 sayhkararr ile ilimiz Merkez ilgesi, Ahmetge kriyii
kdy yerlegik alanmm yeniden tespit edilmesi haklunda imar ve Bayrndrrhk Komisyonunca
hanrlanan raporun sunulmasr.

8.
Il Genel Meclisinin 0510812016 giin ve 235 sayh kararr ile ilimiz Vize ilgesi, Ktigtikyayla Kityii,
102 ada 274 parselde "Turizm Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve
"Pansiyon Alaru" amagh l/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr hakkrnda imar ve
Bayrndrrlrk Komisyonunca haztlanan raporun sunulmasr.

9. il Genel Meclisinin 0110812016 gtin ve 203 sayrh kararr ile il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve
Standartlanna Dair Ydnetmelikte Deligiklik Yaprlmasrna iligkin Ydnetmelik nedeniyle arttrnlan
43 memur ve 22 stirekli iqqi kadrosunun ihdasr hususunda igigleri ve Qegitti igler
Komisyonunca hazrlanan raporun sunulmasr.



10.
Il Genel Meclisinin 0110812016 gtin ve 204 sayitkaran ile 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun
10. Maddesinin (l) bendi ve il 6zel idaresi Norm Kadro ilke ve Standartlanna iligkin
Ydnetmelilin 10. Maddesi gerelince, 3 adet ig Denetgi Kadrosunun ihdas edilmesi hususunda

icisteri ve Cesitli isler Komisvonunca hazrlanan raporun sunulmast.
11.

il Genel Meclisinin 0110812016 giin ve 205 sayrh karan ile Ltileburgaz ilgesi Davutlu Kciyti igme
suyu tesisine yeni terfi ve isale hattr yaprlabilmesi igin 2016 Yrh Yatmm ve Qahgma Programma
alrnmasrna, gerekli 53.466,93 TL ridenepin aktarrlmasr hususunda Plan ve Biitge Komisyonunca
haztlanan rap omn sunulmasr.

12.
il Genel Meclisinin 0210812016 gtin ve 272 sayfi karan ile ilimiz Prnarhisar ilgesi islambeyli
K<iytine igme Suyu Sondajr agrlabilmesi igin sdz konusu igin 2016 yrh il Ozel idaresi Yatrtm ve

Qalrgma Programma ahnmasr ve gerekli olan 57.907,07 TL (KDV dahil) ddenelin aktarrlmasr
hususunda Plan ve Biitce Komisyonunca hazrrlanan raporun sunulmasr.

13.
il Genel Meclisinin 0410812016 gtn ve 223 sayir kararr ile ertelenen ilimizde bulunan evsel-

sanayi antma tesislerinde olugan atrk gamurlanmn bertarafinda insan salhlr ve gevre kirlililine
etkilerinin ve almmasr gereken dnlemlerin aragtnlmasr igin yurtdrgr tilkelerde konu ile alakah
yaprlan gahgmalann neler oldu[unun aragtrnlmasr hususunda Avrupa Birlifi ve Uluslararast
iliskiler Komisyonunca hazrrlanan rapomn sunulmasr.

14.
il Genel Meclisinin 0510812016 giin ve 227 sayir kararr ile ertelenen ilimizde bulunan evsel-

sanayi antma tesislerinde olugan atrk gamurlarmm bertarafinda ilgili Y0netmelik maddelerine
uyulup uyulmadrg, uyulmadrlr durumlarda insan sa[h[r ve gevre kirlililine etkilerinin ve

almmasr gereken <inlemlerin aragtnlmasr hususunda Qevre ve Salhk Komisyonunca hazrlanan
raDorun sunulmast.

15.
il Genel Meclisinin 0510812016 giin ve 236 sayir karan ile ilimiz Demirkdy ilgesi i[neada Kciyti

Panayr sahilinde, Be[endik kdyii civarlarmda yunus bahlr yavrulanmn sahillere vurrnasl ve aynl
sorunun Bulgaristan sahillerinde de yagandrlr duyumundan dolayt konunun aragtrnlmasr igin
verilen yazir rinergenin incelenmesi hususunda Qevre ve Saflrk Komisyonunca hazrrlanan

raporun sunulmast

16. il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 237 sayfi, karan ile iller Bankasr Genel Mtidiirliigtiniin
k<iy kalkrnma paylarrndan altyapr proje ve yaprm igleri igin Krrklareli il Ozel idaresine proje igin
odenek aktarrlmasr konusunun aragtmlmasr ile ilgili yazh dnergenin incelenmesi hususunda Plan
ve Btitge Komisyonunca hazrlanan raporun sunulmast.

17. il Genel Meclisinin 0510812016 giin ve 237 saylt karan ile Kdylerimizde ya;ayan kadrn ve

genglerimize ekonomik gelir sallayacak, ekonomik anlamda kdylerimizi cazip hale getirecek

projelerin aragtmlmasr ve hayata gegirilmesi ile ilgili yazh dnergenin incelenmesi hususunda

Aile. Cocuk ve Eneelliler Komisyonunca hanrlanan raponrn sunulmasr.

18. il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 231 sayrh

k6yu kcty yerlegik alarurun yeniden tespit
Komisyonunca hazrlanan rapomn sunulmasr.

kararr ile ertelenen ilimiz Vize ilgesi, Okgular
edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk



19. il Genel Meclisinin 0210812016 tarih ve 211 sayrh kararma istinaden; Krrklareli il Ozel idaresi

2017 Yrh Yatmm ve Qahgma Programr tasla$r hakkrnda ilgili komisyonlar tarafindan haztlanan
raoorlann sOrtistilmesi.

20. Gelecek birlesim tarihinin tespiti.

Il Genel Meclis Baqkanr


