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1. Maus avr 5. birlesimine ait tutanak d,zetinin s6riisiilmesi.

) Krrklareli Valililinin 16105/2016 tarih ve 3438 sayrh yazrsr ile yeniden de[erlendirilmek iizere
iade edilen; Kolluk kuwetlerinin toplumsal olaylarda desteklenmesi kapsamrnda il genelindeki destek

tabur komutanhklarrmn ihtiyag duyaca[r teqhizat ve malzemelerin altmr hususunun, il Ozel idaresinin
2016 Yrlr Ek Yatrrrm ve Qahgma Programlna ve 2016 Yh Performans Programrna ilave edilmesi

hususnnundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 148 sayrh karanrun gdriigiilmesi.

3. Krrklareli Valilifinin 16105/2016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden de[erlendirilmek iizere
iade edilen; Babaeski Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Pansiyonu ile birlikte 2016-2017

efitim-dgretim yrhnda kademeli kapatrlmasl ve kapatrlan okulun mevcut olrencilerinin Babaeski

iMfg Mesleki Teknik Anadolu Lisesine ve Biligim Teknolojileri Boltimiiniin de Babaeski Krz Meslek
Lisesine nakledilmelerine yonelik gahgmalarrn aragttrtlmast hususunundaki il Genel Meclisinin
0510512016 tarih ve 134 sayrh kararrmn gdrtis0lmesi.

4. Krrklareli Valililinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden de[erlendirilmek iizere
iade edilen; Merig-ErgeneHavzasr OSB Mi.igterek Atrk Su Antma Tesislerinde Antrlmrg Atrk Sularrn

Marmara'ya Degarjrm Saplayacak Toplama ve Derin Degarj Sistemi Projesi gere[ince degarjr

saflayacak kanal projelerinin hangi yaplm agamalarmda oldufu, kanalm ne zarnan devreye almaca[t,
proje ile Marmara Denizine yaprlacak derin degarjda arrtma-ayngtrrma yaprhp yaprlmayaca[mtn

arastmlmasr hususunundaki n Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 140 sayrh karanrun goriigi.ilmesi.

J. Krrklareli Valililinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden deferlendirilmek iizere
iade edilen; ilimizde bulunan evsel-sanayi antma tesislerinde oluqan attk gamurlanrun bertarafinda

ilgili Ycinetmelik maddelerine uyulup uyulmadrft, uyulmadrlr durumlarda insan salhgr ve gevre

kirlili[ine etkilerinin ve almmasr gereken <inlemlerin aragtrnlmasr ile ayrrca yurtdrgr iilkelerinde konu

ile alakah yaprlan gahgmalarrn neler oldufunun aragtrrrlmasr hususunundaki il Genel Meclisinin
0610512016 tarih ve 141 sayrh kararmm gori.ittilmesi.

6. Krrklareli ValitiSinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden deferlendirilmek iizere

iade edilen; Ergene Havzast Koruma Eylem Plam kapsamrnda yaprmt devam eden OSB'lerin alt yapr

projeleri gahgmalarrmn aragtrrrlmasr, varsa aksakhklanmn nedenleri ve gdztim dnerilerinin ortaya

konulmasr hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 142 sayl/rr kararrrun goriigtilmesi.

7. Krrklareli Valili[inin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden deferlendirilmek iizere
iade edilen; ilimizde Kapah ve Yan agrk Cezaevinde bulunan kadrn mahkumlann ve yanlarrnda kalan

gocuk ve bebeklerin sa[hk ve sosyal ihtiyaglarrmn kargrlanmast bakrmtndan yaprlan gahgmalarm ne

dtizeyde oldu[u, hamile olan mahkumlarrn sa[hk kontrollerinin yaprlmasr anlamrnda ne ttir
uygulamalann yaprldr[r hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 155 sayrh karartrun

edrtisiilmesi.



8. il Ozel idaresinin 0610512016 tarih ve 5162 sayir,Ilimiz Demirkdy ilgesi, Balaban koyti koy yerlegik
alammn yeniden tespit edilmesi teklifinin gdriigiilmesi.

9. il Ozel idaresinin 1810512016 tarih ve 5727 sayft, il Genel Meclisinin 0410512016 tarih ve 128 sayrh
karart ile incelenmek tizere igigleri ve Qegitli igler Komisyonuna havale edilen, KPSS ahmlan
iglemlerine esas olmak izere daha dnce ihdas edilen teknik kadrolarda iptal ve bog kadro derece
deliqikligi yaprlmasr teklifindeki 2. derece miihendis kadrosunun iptal edilerek 5. derece miihendis
olarak kadro de[igikligi yaprlmasr talebinin igleme ahnmamasr gerektifinden talebin bu yonde
delerlendirilmesi teklifinin gdriigtilmesi.

10. il Ozel idaresinin 2410512016 tarih ve 5883 sayrh, il Genel Meclisinin 27lIll20l5 tarih ve 286 sayrh
karan ile ilimiz Vize ilgesi Dtizova K0yii Kilit Parke Taq Ahm igi igin 25.000,00-TL, So[ucak Koyii
Qocuk Oyun Parkr Yaprm igi igin 10.000,00-TL, Topgukciy Kdyri Agrk Hava Aletli Fitnes Spor Ahn
Yaprm igi igin 25.000,00-TL (toplam 60.000,00-TL) ddenelin ahnarak, Yrze Kciylerine Hizmet
Gdtiirme Birlipinin talebi doprultusunda il Ozel idaresinin ilgili Miidiirliiklerince yaprlarak aym amag
do!rultusunda kullamlmasr igin;
a) Yol ve Ulagrm Hizmetleri Mtidiirltifiii altrnda Yize-Dizova Koyii Kilit Parke Ta$ Ahmr
Projesi 25.000,00-TL,
b) Destek Hizmetleri Mtidtirli.isti altrnda Sogucak Kdyii Qocuk Oyun Parkr Yaprm igi igin 10.000,00-
TL ve Topgukdy Ktiyii Agrk Hava Aletli Fitnes Spor Ahm Yaprm igi igin 25.000,00-TL olmak
:drzerc Merkez ve ilge K<iylerine Qocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Malzeme Ahm ve Montajr
Tertibine toplam 35.000,00-TL ddene[in aktarrlmasr teklifinin g<lriistilmesi.

11. Il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 118 sayrh karan ile;2016 yrhna ait2.150.000,00-Tl'lik oz
nakdin 1.500.000,00-Tl'sinin, Ek Odenek olarak 2016 Yrh II6zel idaresi Gelir-Gider Btitgesine ilave
edilmesiyle, Gider Biitgesinde iligikte bulunan Gerekge Raporunda ve Aktanm Yaprlacak Odenekler
Listesine gOre AFAD personeline ddenecek net rakam belirleninceye kadar 1.500.000,00-TL'lik nakdin
Yedek <idenek tertibine Ek Odenek olarak verilmesi hususunda Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan
hanrlanan rap onrn gdriisiilme s i.

12, Il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 119 sayrh karan ile; ilimiz Prnarhisar ilgesi, Poyrah koyii kdy
yerlegik alammn yeniden tespit edilmesi hususunda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
hazrlarnn raponrn ed riisiilme s i.

13. Il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 120 sayrh kararr ile; Ilimiz Prnarhisar Ilgesi, Siitliice kdyti koy
yerlegik alamrun yeniden tespit edilmesi hususunda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
hazrlanan raD omn sdrtis iilme s i.

14. il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 124 sayhkararr ile;IlimizPrnarhisar ilgesi, Tozakh koyii koy
yerlegik alammn yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
hazrlanan raponrn edrtistilme s i.

15. il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 125 sayh karan ile; ilimiz Prnarhisar ilgesi, Qayrrdere kdyii
kdy yerlegik alamrun yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
hazrlanan rap onrn edrtis iilme s i.

16. it Genel Meclisinin 0310512016
yerlegik alammn yeniden tespit
hazrlanan raporun gd riistilmesi.

tarih ve 126 sayh kararr ile;
edilmesi hakkrnda imar ve

ilimiz Vize ilgesi, Akpmar k<iyii k<iy

Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan



17. Merkez ilge Korukciy K6yt| 107
istasyonu" amagh l/5000 dlgekli
sr hakkrnda fmar ve Bayrndrrhk

esi.

18. il Genel Meclisinin 0410512016 tarih ve 128 sayrh kararr ile; idaremizin personel ihtiyacrnrn
kargrlanabilmesi amacryla KPSS altmlan iglemlerine esas olmak irzerc daha <jnce ihdas edilen teknik
kadrolarda iptal ve bo$ kadro derece degigikligi yaprlmasr hakkrnda igigleri ve eegitli igler
Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun gdri.igtlme si.

19. il Genel Meclisinin 0410512016 tarih ve 129 .sayirkararr ile; ilimiz Yize-Pazarl K6yii Sulama Gdletine
Kapalr Sistem Sulama Tesisi yaprml igi igin il Genel Meclisinin 27llIl20l5 tarih ve 286 sayrl kara' ile
2016 yfi biitgesinde ayrrlan cidenefin, amacl do!rultusunda kullamlmasr imkanr bulunmadr$r tespit
edildiginden, tidenek konusunun yeniden de[erlendirilmesi hususunda Plan ve Biitge Koriisyonu
tarafindan hazrlanan raporun gciriigiilmesi.

20. il Genel Meclisinin 0410512016 tarih ve 130 sayrh kararr ile; ilimiz Yize-Krzialag Kciyti igmesuyu
Sondaj Kuyusu Yaprm igi igin il Genel Meclisinin 27llll20l5 tarih ve 286 nolu-karan-ile iOrc yrl,
btitgesinde ayrrlan <idenepin, diLzenlenen teknik rapor gere$ince igme suyunun yeterli oldufu, sondaj
kuyusu agtlmasmm riskli olup verimli olamayacalr tespit edildiSi belirtildiginden, ridenek konusunun
yeniden deperlendirilmesi hususunda Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun
gdriigiilmesi.

21. il Genel Meclisinin 0510512016 tarih ve 133 sayrh karan ile; ilimiz Prnarhisar-Erenler Koyii sulama
gtiletine kapah sistem sulama tesisi yaprmr igi igin il Genel Meclisinin 27lIll20l5 tarih ve 286 nolu
karun ile 2016 yrh btitgesinde aynlan ddenelin, diizenlenen teknik rapor gerelince yerinde yaprlan
inceleme sonucunda sdz konusu kdytin smrlan igerisinde herhangi bir sulama amagli gotrt
bulunmadr$, kapah (basrngh) sistem sulama yaprlacak bagka bir su kaynaprmn hali hanrda olmadrgr
belirtildi[inden, adt gegen kdye sulama sisteminin agrk sistem olarak yaprlabilmesi konusunun teknik
anlamda delerlendirilmesi hususunda Giiletler ve Su Uriinleri Komisyonu tarafindan hazrlanan
raporun gcirii$iilmesi.

22. il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 138 sayrh karan ile; ilimiz Merkez ilge Karakog Kdyii, 134
ada26 parsel numaralt.ta$lnmzv iizerinde "Entegre Nitelikte Tarrm ve Hayvancrhk Tesisi Alam" amagh
1/5000 dlgekli Naztm imar Plam ve 1/1000 dlgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr hususunda imar ve
Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun g<lriistilmesi.

23. il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve
Kdyiintin "Tanmsal Alt Bcilge ve Geliqme
yeniden de$erlendirilmesi hakkrnda imar
gdriigiilmesi.

139 sayrh karan ile; ilimiz Ltileburgaz ilgesi Sakrzkoy
Konut Alam" amagh 1/5000 cilgekli Nazrm imar Planlannrn
ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztlar,a;n raporun

24. il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 143 sayrh karan ile; ilimiz Lileburgaz ilgesi Yenitagh
Kdyiinde kurulu olan baz istasyonlanmn insan ve gevre sa$rfr agrsmdan delerlendirilmesi hakkrnda
Qevre ve Saflrk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun gdri.isi.ilmesi.

25. Il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 150 sayrh karan ile; ilimiz Merkez ilgesi, Kayah koy yerlegik
alarunm yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztlanan
raporun gdriigtilmesi.



26. il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 151 sayrh karan ile; et ve sut fiyatlanndaki dalgalanmalar
nedeniyle yaprlan uygulamalar ve alman kararlar sonucunda giimniksiiz canh hayvan ithalatrna karar
verilmig olup yaprlan uygulamamn ilimizdeki hayvan yetigtiricilerine olumlu-olumsuz etkilerinin
ara$trnlmasr hakkrnda Tarrm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan hazrlananraporun s6rtisiilmesi.

27. Il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 159 sayrh kararr ile; Yaklagan turizm sezonu nedeniyle turizm
alanrnda yaprlan planlamalann ve ilimiz genelinde ttrizm alamnda yaganan olumsuzluklann
aragtrrilmasr hakkrnda Turizm Komisyonu tarafindan hazrlananraporun edrtisiilmesi.

28. Gelecek birlegim tarihinin tespiti.

Meclis Bagkanr


