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l.

2.

il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve 117 sayrh kararr ile ertelenen; ilimiz Pmarhisar ilgesindeki
gdpltipe ve gifte kayalar mevkiine afllan gdp ve molozlar arasrnda kimyasal ve endiistriyel atrklar
bulundufu, konunun halk sa!h$ ve gevre salhpr ydniinden incelenmesi hakkrnda Qevre ve Safhk
Komisyonu tarafindan hazrrlanan raporun gOriigtilme si.

3.

il Genel Meclisinin 0510512017 giin ve 109 sayrh; ilimiz Merkez ilgesine baph Koruk6y,
Diizorman, Ydriikbayrr ve Demircihalil kciylerinin igme suyu kaynaklarrmn bulundulu bdlgede tag
oca$r faaliyetinde bulunan igletmeler, motopomp ile kciylere bilgi vermeden su almakta olup, igme
suyu srlantrsma sebep oldu[undan, hayvancrhk yaparak kriylerde yagayanlann malduriyetlerinin
aragttrtlmasr talebi hakkrnda Giiletler ve Su Uriinleri Komisyonu tarafindan hanrlanan rapomn
gdriipiilmesi.

4.

il Genel Meclisinin 0810512017 giin ve 123 sayrh; ilimiz Demirkriy ilgesindeki Dupnisa
Ma[arasrnda yizyllardr siire gelen ekosistemi olumsuz ycinde etkileyen uygulamalarrn
aragtrrrlmasl ve gerekli tedbirlerin almmasmr sa[lamak igin dncelikle Dola Koruma ve Milli
Parklar Genel Miidiirltigti Hassas Alanlar Dairesi Bagkanh[r Malara Koruma $ubesi Miidtirltigii,
gerekirse tiniversiteler ile bir gahgma yiiriitiilerek, Dupnisa Maparasr'ndalnxizme agma a$amasmda
yaratlantahribatrn giderilmesi ve malararun ekosistem boyutunda siirdiirtilebilirli[inin sallanmasr
amactyla acilen gerekli rehabilitasyon-restorasyon gahgmaslmn saflanmasr hakkrndaki yazlr
dnergenin incelenmesi hakkrnda Turizm Komisyonu tarafindan hazrlananraporun g<iriiqiilmesi.

f,.

il Genel Meclisinin 0310512017 gtin ve 95 sayrh; Ozel idaresi tegkilat yaprsrnda ihdas edilmig olan
Ruhsat ve Denetim Miidiirii kadrosunun, idarece gciriilen li.izum iizerine iptal edilmesi ile Ruhsat
ve Denetim Miidiirliigii gdrev alamnda yer alan tiim ig ve iglemlerin imar ve Kentsel iyileqtirme
Miidiirliigii'nce yiir0ti.ilmesi hakkrnda igigleri ve Qeqitli iqler Komisyonu tarafindan hazrlanan
rapomn gdrtigiilmesi.

6.

il Genel Meclisinin 0810512017 gtin ve 125 sayrh; ilimiz Babaeski ilgesi gehir stadyumunun zemin,
gatt ve tribiinlerinin hasarh oldulu, bahse konu stadyumun bakrm onanm gahgmalanrun neler
olabilece$i hakkrndaki yazir dnergenin incelenmesi hakkrnda Genglik ve Spor Komisyonu
tarafindan hazrlanan raponrn g<irtigiilmesi.



7.

il Genel Meclisinin 0810512017 grin ve 116 sayrh; 2017 yirnda altematif su kaynaklanmn
aragtrnlmast ve olast bir su krizine kargr ahnmasr gereken tedbirler hakkrndaki yaprlan toplantrmn
sonuglan hakkrnda katrhmcr kurum ve kuruluglardan beklenen yaztlar tamamlandrktin sonra
Qevre ve Safhk Komisyonu ile Altyapr Hizmetleri Komisyonu tarafindan hazrrlanan raporun
gdrii$tilmesi.
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yaprlmasr talebi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
hanrlananrap orun gO rugtilme si.

8.

9.

il Genel Meclisinin 0510512017 gtin ve 104 sayrh; llimiz Demirkoy ilgesi, Armutveren K<iyii 103
ada 18 parsel sayrh tagrnmaz lrjzeinde "Turizm Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar
Plam ve "Kamping Alant" 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr talebi haklanda imar
ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrrananrapomn gdrtigiilmesi.

10.

Il Genel Meclisinin 0410512017 giin ve 99 sayrh; Miilkiyeti Posta ve Telgraf Tegkilatr
olan Krrklareli ili, Vize ilgesi Kryrkdy beldesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan
binasmm tahsisinin iptal edilmesi hakkrnda Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan
raponrn gciriigiilme si.
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11.

Il6zel idaresinin 0210612017 gtin ve 5972 sayrh,IlimizVize ilgesi, Evrencik K6W Sofular Kciyii
civannda. yer alan Evrencik RES Projesi igin hazrlanan l/5000 Olgekli Nazrm imar plam ve ',
l/1000 Olgekli Uygulama imar Plam igin il Genel Meclisinin 07104/2017 tarih ve 9l sayrh
karanna istinaden, konunun uzman kigiler tarafindan incelenmesi neticesi hazrlanan bilirkisi
raporunun delerlendirilmesi teklifinin gdriigtilmesi.

12. Gelecek birlegim tarihinin tespiti.


