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GUNDEM KONUSU
Haziranayr 5. birlesimine ait tutanak ozetinin gorti$iilmesi'

il Ozel idaresinin 1210612017 tarih 6385 sayrh, ilimiz Liileburgaz ilgesi Celaliye Koyti kcty

rlesik alanmm yeniden tespit edilmesi teklifinin gorti$tilmesi.

il Ozel idaresinin 1510612017 tarih 6482 sayrh, 4857 Sayrh i9 Kanununa tabi olarak gahqan

iggilerin pozisyonlarr igin daha once ihdas edilen 2 adet pozisyonun iptal edilmesi ile 2 adet

diiz isci olarak ihdas edilmesi teklifinin

il ozel idaresinin 0510712017 taih7214 sayrh, ilimiz Merkez ilgesi, Karakog Koyii 134 ada26

parsel sayrl tagrnmazm Entegre Nitelikte Tanm ve Hayvancrhk Tesis Alam ve Tanmsal Nitelikli

Alan amagl 1/5000 6lgekli N-r- imar Plam ve 1/1000 619ekli Uygulama imar Plam il Genel

Meclisi,nin 02.06.20I6tarih ve 163 sayrh karan ile onaylanmrg olup, onayh imar planrnda entegre

nitelikte talm ve hayvancrhk tesis alant olarak gdsterilen ktsmm "Turizm Tesis Alant" amaqh

iilrjoo Oii.ui Nazrm imar plam de[iqiklifi ve " otel Alanr" 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam

i sikli Ei vaptlmast teklifinin gcirii$iilme si.

il 0ze1 idaresinin 0510712017 taih 72lg sayrh, 07106120t7 tarih ve 145 sayrh il Genel Meclis

kararma istinaden, Krrklareli ili, Vize ilgesi, Evrencik Koyii, Sofular kdyii civannda yer alan

Evrencik RES projesi igin hazrrlanan 1/5000 olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 olgekli Uygulama

imar plam icin hazrrlanan iki ayrr bilirkigi raporunun gttriisiilmesi.

il Ozel idaresinin 1310712017 tarih7516 sayrh, Krrklareli ili Merkez ilgesi Karakog Koyii igme

suyu terfi hattrrun deplase edilmesi ve Liileburgaz ilgesi Alacao[lu Kdyti Kanalizasyon $ebekesi

Bakrm. onanm ve tamamlama iqlerinin yaprlabiln esi igin 2017 ytb, yatrtm ve gahqma programma

almmast teklifi nin g0rtistilmesi.

il ozel idaresinin 1410712017 tarih 75g9 sayrh, 2017 y]ilr biitgesi ile muhtelif tertiplere aynlan

odenelin yr1 iginde ihtiyaglarr kargrlamayaca|r anlagrldrfrndan, aciliyet gerektiren alanlarda

kullanrlmak izere,+.zso.bob,00 Tl,'iik <iz'nakJin; Ek Odenek olarak 2017 yfi il Ozel idaresi

ir-sider biitcesine ilave edilmesi teklifinin goriigtilmesi'

il Ozel idaresinin 1910712017

Menfez ingaatr YaPtmr iginin
tarih 7768 saytlt, Babaeski ilgesi

2017 yrh yattnm ve gahgma
Nadrrh-PancarkoY kdYYoluna

programma alnmasr teklifinin

il Ozel idaresinin 2110712017 tarih 7903 sayrh, Ltileburgaz ilgesi Kocasinan Mahallesinde bulunan

"rt 
i itq" Ozel idaresi binasmrn, 1 Nolu Aile Sagh[r. Merkezi yeni hizmet binasr tamamlanana

kadar gegici olarak kullamlmak amacryla, giderleri il ualt< Sa[hlr Miidtirliiliince kargrlanmak

iizere bedelsiz ol tahsistahsis edilmesi teklifinin gdriigtilmesl



10.
il Genel Meclisinin 0510612017
kdy yerlegik alammn yeniden
raponmun g6riistilme si.

tarih 131 sayrh karan ile, ilimiz Babaeski Ilgesi Yenimahalle Koyti
tespit edilmesi hakkrndaki imar ve Bayrndrrhk Komisyonu

11.

Il Genel Meclisinin 0710612017 tarih 139 sayrh kararr ile, Bdlgemtzde yofun olarak tarrmr yaprlan
aygicek ve bupday ekimi drgrnda trbbi ve aromatik bitkiler, lavanta, kinoa gibi tanm iirtnlerinin
alternatif tanm tiriinleri olarak yetigtirilmesi ve tegvik edilmesi hakkrndaki Tanm ve Hayvancilrk
Ko misy o nu tarafi ndan hanrlanan rap orunun go rti Stilme si .

t2. il Genel Meclisinin 0710612017 tarih 143 sayrh karan ile, ilimiz Demirkciy ilgesi, Armutveren
K0yu 103 ada 18 parsel sayrh tagrnmazizerinde"Turizm Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli
Nazm imar Plam ve "Kamping Alam" 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr hakkrnda
ima r ve B ayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun gdrtigtlme si.

13.

Il Genel Meclisinin 0710612017 tarih 146 sayrh kararr ile, Reel su kaynaklanmn etkin kullanrml ve
tasamrfu ile g6ziim cinerilerini igeren Avrupa Su Birlifinin organrzasyonu ile Yunanistan'm
bagkenti Atina'da 05-08 Temmuz 2017 tarihlerinde yaprlacak olan Avrupa Su Kaynaklan
Kongresine, bilgi sahibi olunmasr amacryla il Genel Meclis Uyelerinin katrlmasr hakkrnda verilen
yazir cinerge hakkrnda Avrupa Birlili ve Uluslararasr iligkiler Komisyonu tarafindan
hazrlanan rap onrn sd rtisiilme si.

14. Vize ilgesi Balkaya - Qakrlh
almmasr hakkrndaki Alfyapr

il Genel Meclisinin 0710612017 tarih 149 sayrh karan ile, ilimiz
arasmda bulunan kdy yolunun il Ozel idaresi kdy yolu aprna
Hizm etleri Ko misyo nu tarafindan hazrlanan raporun eoriistilme si

15.
il Genel Meclisinin 0710612017 tarih 147 sayrh karan ile,ilimiz Pehlivankriy ilgesi Akarca Kdyii
mezarhk yolu Uzerine ddkiilen gciplerin, fabrika attklarmm gevre aglslndan herhangi bir olumsuz
etkisi ve zarar olup olmadrgr hususundaki Qevre ve Salhk Komisyonu tarafindan hazrlanan
raporun gdriisiilmesi.

t6

il Genel Meclisinin 0710612017 tarih 148 sayrh kararr ile, ilimizdeki aygicek ekim alanlannda
g<irtilen mildiy<i (kclse) hastahlrnrn ne kadar alanda gortildtiliintin tespiti, tohumun gegidi ve zarat
g<iren tarlalarda ikinci ekimlerin ne kadar oldu[unun tespit edilmesi hakkrndaki Tanm ve
Hawancrlrk Komisyonu tarafin dan hazrlanan raporun edriistilmesi.

17. Gelecek birle gim tarihinin tespiti.

Meclis Bagkanr


