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l.

Mayrs ayr 5. birlesimine ait tutanak cizetinin edriistilmesi.

)

Krrklareli Valililinin 1010512017 tarih ve 65 sayrh yazrsr ile, 5302 sayrh il Ozel idaresi
Kanununun 15. maddesine istinaden, il Genel Meclisinin 0310512017 tarih ve 96 sayrh karanrun
yeniden delerlendirilmesi igin iade edilmesi iizerine, il Ozel idaresinin 30.05.2017 tarih ve 5768
sayrlr; Krrklareli Kapsamh Fuar ve Kongre Merkezi Projesinin maliyeti revize edilerek, belirlenen
18.832.542,60 TL maliyet bedelinin, 8.500.000,00 TL'si egfinansman destefi olacak gekilde,

kalan krsmrn il Ozel idaresi biitqesinden tiq ylla b6liinerek kar$rlanmasr teklifinin gOrtisiilmesi.

3.
il Ozel idaresinin 1810512017 tarih ve 5317 sayrh,
kadrosunda gahgmakta olan $oftir Ahmet AYYILDIZ ile
14.05.2017 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye
edilmesi teklif,rnin sdriistilmesi.

il 6zel idaresi emrinde si.irekli ilqi
Aggr Hasan BUWKBAYRAKTAR'rn

aynlmasmdan dolayr kadrolarrnrn iptal

4. il Genel Meclisinin 0310512017 gtin ve 95 sayrh; Ozel idaresi teqkilat yaprsrnda ihdas edilmig olan

Ruhsat ve Denetim MtidiirU kadrosunun, idarece gdrtilen liizum iizerine iptal edilmesi ile Ruhsat

ve Denetim Miidiirltig.i gdrev alanrnda yer alan ttim ig ve iqlemlerin imar ve Kentsel iyilegtirme

Mtidiirlii[i.i'nce ytirtittilmesi hakkrnda igigleri ve Qegitli Igler Komisyonu tarafindan hazulanan

raDorun sdr[siilmesi.

). il Genel Meclisinin 0410512017 gtin ve 97 say:/rr;Ilimiz Babaeski ilgesi Kuleli Kdyii k<iy yerleqik

alarurun yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrrlanan

raporun gdrtigtilmesi.

6. il Genel Meclisinin 0410512017 giin ve 98 sayrh;ilimiz Merkez ilgesi Pagayeri KOyu kciy yerlegik

alarurun yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan

raporun edri.isiilmesi.

1 il Genel Meclisinin 0410512017 gtin ve 99 sayrh; Miilkiyeti Posta ve Telgraf Teqkilatr A.$''ye ait

olan Krrklareli ili, Vize ilgesi Kryrkciy beldesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan eski PTT

binasrnrn tahsisinin iptal edilmesi hakkrnda Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlanan

rapomn gdrtigtilmesi.

8.

il Genel Meclisinin 0410512017 gtin ve 103 sayrh; Ilimiz Ltileburgaz ilgesi, Turgutbey kdyn2375,
2283, 2284, 2285 ve 2298 parsel sayrh tagrnmazlann "Tanm ve Hayvancrhk Tesisi Alam

(Entegre Nitelikte)" amagh 1/i000 Olgekli Nazrm imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar

Planr De[iqiklili yaprlmasr talebi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan

hazr rl anan &BeT.-"- - 
":"t V.t 

t



9.

il Genel Meclisinin 0510512017 giin ve 104 sayrh; ilimiz Demirkciy ilgesi, Armutveren K6yti 103
ada 18 parsel sayrh tagrnmaz izerinde "Turizm Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar
Plam ve "Kamping Alant" 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr talebi hakkrnda imar
ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hanrlananrapomn gdriigiilmesi.

10.

il Genel Meclisinin 05/0512017 gtin ve 112 sayrh; ilimiz Merkez ilgesine ba[h Koruk6y,
Dtizorman, Y<iri.ikbayrr ve Demircihalil k<iylerinin igme suyu kaynaklarrmn bulundu[u bcilgede tag

oca[r faaliyetinde bulunan igletmeler, motopomp ile kdylere bilgi vermeden su almakta olup, igme
suyu stkmtrsma sebep oldulundan, hayvanciltk yaparak k<iylerde yagayanlarrn malduriyetlerinin
aragtrnlmasr talebi hakkrnda Gtiletler ve Su Uriinleri Komisyonu tarafindan haztlanan rapomn
gdrtisiilmesi.

11.
il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve 116 sayrh karan ile ertelenen;
Kavakdere KOyu KOy yerlegik alamrun yeniden tespit edilmesi talebi
Bayrndrrlrk Komisyonu tarafindan hazrlanan raponm g<jriisi.ilmesi.

ilimiz Merkez ilce
hakkrnda imar ve

12.

il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve 117 sayrh kararr ile ertelenen; ilimiz Prnarhisar ilgesindeki
g<ipliile ve gifte kayalar mevkiine atrlan gd,p ve molozlar arasmda kimyasal ve endiistriyel atrklar
bulundulu, konunun halk sallt$ ve gevre sa[hpr y<ini.inden incelenmesi hakkrnda Qevre ve Saflrk
Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun edriisi.ilmesi.

14.
il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve 120 sayrh; il Ozel idaresinin projelerinin incelenmesi ve
son durumlan (2016-2017 yrllarr) hakkrnda gahgma yaprlmasr hakkrnda it 6zet idare Projelerini
izleme Komisvonu tarafindan hazrlananraporun eoriisiilmesi.

13.

il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve I2l sayrh; il genelinde bulunan dolal ve ktilttir
varhklarrmn envanterinin olugturulmasr, ilimizin turizm ve kiilttir agrsmdan geligmesi igin
sorunlann ve gciziim cinerilerinin tespiti ve Turizm Komisyonu ile E[itim, Ktiltiir ve Sosyal
Hizmetler Komisyonu tarafindan ortak gahgtay diizenlemesi hakkrndaki yazh dnergenin
incelenmesi hakkrnda Turizm Komisyonu ile Efiitim, Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
tarafindan hazrlanan raporun gdriisiilmesi.

t4.

il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve 123 sayrh; ilimiz Demirkdy ilgesindeki Dupnisa
Ma[arasrnda ytizyrllardrr stire gelen ekosistemi olumsuz ydnde etkileyen uygulamalarrn
aragtrrrlmasr ve gerekli tedbirlerin ahnmasrm sallamak igin <jncelikle Doga Koruma ve Milli
Parklar Genel Mtidtirltigti Hassas Alanlar Dairesi Bagkanhlr Mapara Koruma $ubesi Miidiirltigii,
gerekirse iiniversiteler ile bir gahgma yiiriitiilerek, Dupnisa Ma[arasr'ndaturizme agma a$amasrnda

yaratiantahribatrn giderilmesi ve malaramn ekosistem boyutunda siirdiirtilebilirli[inin sallanmasr
amacryla acilen gerekli rehabilitasyon-restorasyon gahgmaslnln sa$anmasr hakkrndaki yazlt
<jnergenin incelenmesi hakkrnda Turizm Komisyonu tarafindan hazrlanan rapomn gdriigiilmesi.

15.

il Genel Meclisinin 08105120t7 giin ve 124 sayit; ilimiz Babaeski ilgesinde ya$ayan engelli
bireylerin sorunlarmrn ve g<iz|im <inerilerinin aragtmlmasr ile ilgili Babaeski ilgesinde mini gahgtay

yaprlmasr ve gahgtay yaprlmayan Pmarhisar, Kofgaz, Pehlivankciy, Demirktiy ilgelerinde de

bireylerin sorunlanrun ve g<iztim dnerilerinin aragttnlmasr ile ilgili gahgtay yaprlmast hakkrndaki
yazit dnergenin incelenmesi hakkrnda Aile, Qocuk ve Engelliler Komisyonu tarafindan
hazrlanan rap onrn g<i riigiilme s i.



16.

il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve 125 sayrh; ilimiz Babaeski ilgesi gehir stadyumunun zemin,
gafi ve tribiinlerinin hasarh oldu[u, bahse konu stadyumun bakrm onanm gahgmalanrun neler
olabileceli hakkrndaki yazrh dnergenin incelenmesi hakkrnda Genglik ve Spor Komisyonu
tarafindan hazrlanan raponrn edriisiilme si.

17.
Gelecek birlesim tarihinin tespiti.


