
2014 yILr ir, cnnnr, nnnclisi MAyIS AyI KARAn Oznrr,nni

KARAR ranini NOOSU 6zu

05t05120t4 88 llimiz Ltileburgaz ilgesi Tatarkoy ve Sakrzkciy'deki endiistriyel atrklann, kontrolsiiz olarak tarrm arazTleri, mera ve su

havzalanm kirletecek gekilde vahqice ve geliqi giizel boca edilmesi sonucu olugan atrklann kirlilik ile idari ve mali
boyutunun arastrrrlmasr hakkrnda verilen vazth <inergenin Maus ayr gtindemine almmasrna" "oybirliEivle" karar verildi.

05t0512014 89 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 47. maddesi, 5018 Sayrh Kamu Mali Y<inetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44.maddesi
ile 1010312006 tarih ve 26104 Sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Mahalli idareler Bi.itge ve Muhasebe Usulii
Ydnetmelili'nin 40. ve 41. maddesine istinaden deperlendirilmesi gereken, il Ozel idaresi'nin 2013 Yrh Gelir ve Gider
Kesin Hesap Cetvelleri ile Tagrmr ve TagmmazMal Hesap Cetvellerinin incelenmek tizere "Plan ve Btitge Komisyonuna"
havale edilmesine,hazrlanacak olan raporun il Genel Meclisi'nin devam eden Mayrs ayr toplantrsrnda deserlendirilmesine,

"oybirliEiyle" karar verildi.

05t0512014 90 Ilimiz Vize ilgesi Kiigiikyayla Kdyii, Akprnar Kdyu ve Vize Belediyesi smrlan igerisinde, EPDK tarafindan 28.03.2012
tarih ve EUl3749-212298 nolu lisans verilen alanda, il Ozel idaresi yetki ve sorumlulu[unda bulunan krsrm iizerinde
"Riizg6r Enerji Santrali" yaprlmasr amagh hazrrlanan 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plaru ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar
Planrrun goriiqiilmesi teklifinin incelenmek izere "imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna" havalesine, '6oybirlifiyle" karar
verildi.

05105120L4 9l iller Bankasr 2013 Yrh Ola[an Genel Kurul Toplantrsrna katrlmak :i,.zere Krrklareli il 6zel idaresini temsilen il Genel
Meclis Uyesi Okay $ERAN'rn seqilmesine, oooybirliEiyle'o karar verildi.

05t0s12014 92 il ve ilge insan
+r.uvannca lllmz

verildi.

Haklan Kurullanmn Kuruluq, Gorev ve Qahgma Esaslan Hakkrnda Ydnetmelilin 5.

Pehlivankoy ilge insan Haklan Kurulu iiyeli[ine Gtrkan UMUT'un segilmesine,
maddesinin (b) bendi

"oybirlifiyle" karar

0610512014 93 ilimiz Kofgaz ilgesi Beyci-Tathpmar k<iy yolunda bulunan menfezin ekonomik dmrtinii tamamlamasr
yaprlmasma gerek duyulan menfez yaplm iqinin Krrklareli il Ozel idaresi 2014 Yrh Ek Yatrrrm
edilmesine, "oybirlifiiyle" karar verildi.
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o6/0st2014 94 6360 Sayrh Kanun gere$i kapanan belediyelerin kdy statiistine dd,niigmesinden dolayr il Ozel idaresi hizmet alamnda
bulunan kdy yollanndan;

1- Babaeski ilgesi; 24-2 K.K. No'1u3+000 km.lik stabilizeyolun 500 m.likkrsmrrun(Sinanh Kdyti-Liileburgaz
ilge Hududu),

2- 25-2 K.K.No'lu 4+000 km.lik asfalt yolun 700 m.lik krsmrmn (Sinanh Kdyu Tekirda! il Hududu;,
3- Liileburgaz ilgesi; 12 K.K No'lu 11+000 km.lik asfalt yolun l+233 km.lik krsmmrn (Dy.ilt Sakrzkciy-Emirali-

Ahmetbey Beldesi imar Srmrr),
4- 02-2 K.K. No'lu 9+000 km.lik stabilize yolun 900 m.lik krsmrrun (Sakrzkdy-Turgutbey),
5- 03-2 K.K. No'lu 7+000 km.lik asfalt yolun 500 m.lik krsmrmn (Sakrzkdy-Karaa[ag),
6- 13-2 K.K. No'lu l+000 km.lik stabilize yolun 500 m.lik krsmrmn (Sakrzkciy-Otoban),
7- 47-2 K.K. No'lu 1+000 km.lik asfalt yolun 550 m.lik krsmrmn (Krrrkkoy Kciyii-Babaeski ilge Hududu),
8- 46 K.K. No'lu 8+000 km.lik asfalt yolun 1+700 km.lik krsmrrun (Dy.ilt.-Krrrkk<iy Kdyii-Dy.ilt
9- 56-2 K.K. No'lu 7+000 km.lik asfalt yolun 1+300 km.lik krsmrmn (Krrrkkdy-Ayvah),

Kdy yolu aprna ahnmasrna ve gerekli envanter deEirikliEinin yaprlmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

06t05t2014 95 Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabultine, hazrlanan rapor do$ultusunda; 6360 Sayrh Kanunla
ilimiz srrurlan igerisinde tiizel kigili[i kaldrrrlarak kdye d<intigtiiriilen belde belediyelerinden Sa]azk<iy, Sergen, Sinanh,
Krnkkoy ve Yenice belediyelerinin her tiirlti taqrmr ve taqrnmazmallan ile gegitli bankalarda bulunan hesaplan iizerindeki
hacizlerin kaldrnlmasr ve soz konusu belediyelerin borglanndan dolayr il Ozel idaresinin Kamu Bankalanndaki her tiirlii
banka hesaplanna haciz, ipotek ve bloke konulmamasr iqin kamu yarafl karan verilmesine, o'oybirliEiyle" karar verildi.

06105120L4 96 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrrlanan raponrn geldipi qekli ile kabuliine, hazrrlanan rapor do[rultusunda;
ilimiz Babaeski ilgesi Osmaniye Kdyii, kdy yerleqik alam igersinde bulunan boqlugun iizerine stit toplama merkezi
kurulmasr amacl ile hazrrlanan 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Otgekli Uygulama imar Planlarrmn
onaylanmasrna, "oybirlifiivle" karar verildi.

0610512014 97 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn geldili qekli ile kabuliine, hazrrlanan rapor do!rultusunda;
ilimiz Liileburgaz ilgesi Miisellim K<iyii Mezarhk Mevkii 224 parcel numarah ve 44.600,00 m2 ytiz<ttgtimtti tagmmaz
iizerinde "Stit ve Besi Hayvancrh[r Tesisi" kurulmasr amacl ile hazrrlanan 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam vg.L4IOQO
Olgekli Uygulama imar Planlanmn onaylanqlasma, oooybirlifiyle" karar verildi. fu_r"- r?'

06105t2014 98 Krrklareli Devlet Hastanesi Hasta Haklan Kurulu iiyelipine Regat $UfnU SAKA'nm segilmesine, "oy
verildi.
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0710st20r4 IlimizDemirk<iy ilgesine ba[h Hamdibey kdytine 2013 yth ek biitgesinden kilit tag yaprmr igin ayrrlan 10.000-TL <idenefin
projesi yaprlmadrlmdan bu 6dene[in kciye su deposu onanml ve kalebodw yaptml iqine aktanlmasr ve ilimiz Demirkoy
ilgesine ba[h Balaban kdyiine 2014 yrh biitgesinden kilit tag yaprmr igin ayrrlan 15.000-TL ddenelin projesi
yaprlmadr[mdan bu ddeneSin kdye sa[hk evi ve kdy kona$ yaplmr iqine aktanlmasr hakkrnda verilen yazh dnergenin
Mayts au siindemine almmasr birliEivle" karar verildi.

07105/2014 Taqrnmaz Ktiltiir Varhklanmn Korunmasrna Ait Katkr Payrna Dair Y<inetmelik gerelince taqmmaz ktiltiir varhklanrun
de[erlendirilmesi ve projelerin dncelik sraslna g<ire belirlenmesi amacryla olugturulacak komisyonda gcirev almak tizere il
Genel Meclisi iiyeleri arasrndan asil iiye olarak Safet URESiN'in, yedek iiye olarak Sibel QiNAR'rn segilmesine,
oooybirliEivle" karar verildi.

Krrklareli Aprzve Dig SaShlr Merkezinde oluqturulan Hasta Haklan Kurulunda g<irev almak izere il Genel Meclisi
iiyelerinden Seyhan DELiOGLLJ'nun secilmesine" "ovbirliEivle" karar verildi.

IlimizMerkez ve ilgelerine bafh kdylerde g<ip koyteyneri bulunmayan k<iylere dagrtrlmak iizere gdp konteyneri ahmr
projesinin Krrklareli il Ozel idaresi 2074YthEk Yatrrrm Programrna ilave edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

07105t20r4 Miilkiyeti il Ozel idaresine ait olan IlimizDemirkriy ilgesinde bulunan igham Binasrrun Demirkdy Kaymakamhfrna olan
tahsisinin iptal edilmesi ve sdz konusu binamn tadilatr ile her tiirlti bakrmr il Ozel idaresine btiyiik kiilfet getirece[inden
safigrmn yaprlmasr talebinin incelenmek iizerc "Plan ve Btitge Komisyonu" ile "imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna" havale
edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

07t05t2014 Mtilkiyeti ilOzel idaresine ait olan ilimiz Merkez ilge Yaprakh Mahallesi, Namazgdh Caddesi yolu iizerinde bulunan
toplam 1.432,00 m'?yiiz<ilgiimlii eski Vali Kona[r ve bahgesi de ddhil olan taqrnmaznkira stiresi bitiminde anaokulu olarak
kullanllmak izere ilMilli Egitim Miidiirliigtine tahsis edilmesi talebinin incelenmek iizere "Epitim, Ktiltiir ve Sosyal
Hizmetler Komisyonu" na havale edilmesi birliEivle" karar verildi.

07t05t2014 20t312014 yrh "Kiigiik Olgekli Altyapr Mali Destek Programr" kapsamrnda Trakya Kalkrnma Ajansr'na sunulan "Dupnisa
Ma[arasr ve Yakrn Qevresindeki K<iylerin Eko Turizme Kazandnlmasr Projesi" isimli projenin il Ozel idaresi
uygulanmasrna, taahhtt edilen 123.405,89-TL tutanndaki eg-finansmanln saflanmasrna, proje yiiriitiimii st
hesabrnt agma, proje hesabma para aktarma, bu hesaptan para harcama yapma ve oluqacak diler belgel
konulannda Krrklareli il Ozel idaresi Genel Sekreteri Ziya ESER'in yetkilendirilmesine, oooybirliEivle" karar r



07/0512014 106 201312014 yrh "Sosyo-Ekonomik Kalkrnma Mali Destek Programt" kapsamrnda Trakya Kalkrnma Ajanst'na sunulan

"Basamak Taksi Yollarda Projesi" isimli projenin il Ozel idaresin tarafindan uygulanmasma, taahhi.it edilen 36.946,00-TL
tutarrndaki eq-finansmamn sallanmastna, proje yiiriittimii srasrnda, proje hesablnl agma, proje hesabrnapara aktarma, bu
hesaptan para harcama yapma ve olugacak di[er belgeleri imzalama konulannda Krrklareli il Ozel idaresi Genel Sekreteri

Ziva ESER'in yetkilendirilmesine, oooybirliEivle'o karar verildi.

0810512014 L07 Ilimiz Prnarhisar ilgesi Atakdy kdyii yerleqik alammn yeniden tespitinden son.ra k6y yerlegim alammn iginde yol tahsisleri
ile ilgili olugan srkmtilann giderilmesi amacryla imar Kanunun ilgili maddeleri gere[ince kamu yarz'fl karan verilmesi
hakkrnda verilen s<izlii dnergenin, goriiqtilmek .dizerc Mayrs ayr giindemine almmasrna, "oybirli[iylet' karar verildi.

0810512014 L08 ilimiz merkez ve ilgelerdeki turizm alanlarmm belirlemesi, bu alanlarda yaprlabilecek diizenlemelerin tespit edilmesi ve

turizm alanlanrun tamtrmrrun yaprlmasr hakkrnda verilen sozlii <inergenin g<iriiqiilmek iizere Mayrs ayr giindemine

ahnmasrna, "oybirliEivle" karar verildi.

08t05120t4 109 ilimiz Ltileburgaz ilgesine balh Ayvah k<iyiinde bulunan iki adet sulama goletinin kapah gebeke sulama sistemine

dontiqti.iriilmesi iqinin Krrklareli il Ozel idaresi 20t4 Yth Ek Yatrrrm Programma ilave edilmesi hakkrnda verilen yazlr
rjnergenin g6riisiilmek iizere Mayrs ayr giindemine ahnmasma, "oybirlifiiyle" karar verildi.

08t0512014 110 ilimiz dahilinde imkdm bulunmayan engelli gocuklanmrza
gruplar halinde tatil ve rehabilitasyon imk6m sa[lanmasl
almmasma,'ooybirliEiyle" karar verildi.

aileleri denetiminde, il Ozel idaresine ait
hakkrnda verilen s<izlti dnergenin Mayrs

sosyal tesislerde
ayr gtindemine

08t0512014 111 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztrlanan raponrn geldipi qekliyle kabultine, hazrrlanan rapor do$rultusunda;

ilimiz Merkez ilgesi Kayah K6yii, Kasaba Patika Ustii Mevkii 9 pafta,62l parsel numarah ve 24.100,00 m2 ytiz<ilgtimlii

taqmmaz tizerinde "Kiigtikbag Hayvancrhk Tesisi" kurulmasr amacl ile hazrrlanan 1/5000 Olgekli Naztm imar Plam ve

l/1000 Olcekli Uygulama imar Planlanmn onaylanmaslna, 'ooybirlifiyle'o karar verildi.

08t051201,4 ttz ilimiz Prnarhisar ilgesi, Kurudere K<iyii, Yalancro[lu Krglasr Mevkii, 150 ada, 1499 parsel numarah ve 37.700,00 m2

ytiz<ilgiimlii taqmmaz iizerinde "Kiigtikbaq Hayvancrhk Tesisi" amagh 1/5000 Olgekli Nazm imar Plam ve 1/1000 Olgekli
Uygulama imar Plam yaprlmasr talebinin incelenmek tizere "imar ve Bayrndrrkk Komisyonuna" havalesine, "oybirliSiyle"
karar verildi. .erGt *r:1*
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08/05t2014 113 ilimiz Merkez ilgesi, Koyunbaba Kdyii, 3615, 1693, 1694,1695 ve 3597 parsel numarah tagrnmazlar iizerinde "Tanmsal
Amagh Hayvancrhk Tesisi" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr
talebinin incelenmek iizere "imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna" havalesine,'ooybirliEiyle" karar verildi.

08t05t2014 tt4 Ilimiz Merkez ilgesi, Kadrkoy K6yii, I04 ada, 44 parsel numarah tagmmaz iizerinde Tiirk Qocuk N<irolojisi Vakfi
tarafindan "Baktm Evi, Bannma Evi ve Psikiyatri Merkezi" arnaqb 1/5000 Olgekli Nazm imar Plam ve l/1000 Olgekli
Uygulama imar Plam yaprlmasr talebinin incelenmek :drzerc "imar ve Bayrndrrhk Komisyonu" ile "Qevre ve Saghk
Komisyonuna" havalesine, oooybirlifiyle" karar verildi.

08105/2014 115 2013 Yrh il Ozel idaresi'nin Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taqrmr ve TagmmazMalHesap Cetvellerinin; Plan
ve Biitge Komisyonunca hazrlanan ekli inceleme raponmda da detaylan agrklandrlr gibi, Kanunlara, Ydnetmeliklere,
Genelgelere ve Valilik Oltnlanna istinaden, biitge disiplinine ve mevzuata uyularak diizenlendili ve ddemelerin yaprldrlr,
tjdenek iistiive biitge drgr harcamanm olmadrlr anlagrldrfrndan kabul edilmesine, o'oybirliEivleon karar verildi.

09105/2014 116 ilimiz Liileburgaz ilgesine balh Ayvah kciytinde bulunan iki adet sulama g<iletinin kapah gebeke sulama sistemine
doniiqttiriilmesi iginin Krrklareli il Ozel idaresi 2014 Yrh Ek Yatrrrm Programma ilave edilmesi hakkrnda verilen yazrh
rinergenin gdribtlmek iizere Mayrs ayr giindemine alnmasrna, "oybirlifiyle" karar verildi.

09t05t2014 tl7 6360 Sayrh Kanun gere[i tiizel kiqili[i sona eren belediyelerden il Ozel idaresine devri yaprlan personellerden Tekniker ve
Memur kadrosunda bulunan iki personelin atamasrmn yaprlabilmesi igin 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 36.
maddesi ve 10.06.2007 tanh ve 26548 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak ytirituliige giren "il Ozel idareleri Norm Kadro
ilke ve Standartlanna iligkin Yonetmelik'in" I 1. maddesi gerelince 1 adet 5. derece Miihendis kadrosunun iptal edilerek 3.
Derece Tekniker olarak, 1 adet 5.derece Veri Hazrrlama Kontrol iqletmeni kadrosunun iptal edilerek 6. Derece Memur
olarak boq kadro degiqikligi yaprlmasma, "oybirlifiiyle" karar verildi.

09t05t2014 118 ilimiz Liileburgaz ilgesi Tatarkdy ve Sakrzkoy'deki endiistriyel atrklann, kontrolstiz olarak tartm arazileri, mera ve su
havzalarnt kirletecek gekilde vahqice ve geligi giizel boca edilmesi sonucu olugan atrklann kirlilik ile idari ve mali
boyutunun araqttnlmasr hususunun incelenmek ijzerc "Qevre ve Salhk Komisyonuna" havale edilmesine, gerektifi takdirde
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09/0st2014 llimiz Demirkoy ilgesine baflr Hamdibey kdytine 2014 yfi btitgesinden kilit tag
kciye su deposu onarlmr ve kalebodur yaplml igine,

yaprml igin aynlan 10.000-TL rideneEin

igin ayrrlan 15.000-TL 6dene[in k<iye
Demirktiy ilgesine ba$h Balaban kciyiine 2014 yft biitgesinden kilit taq yaprmr
SaEhk Evi ve Kciy KonaEr yaprmr i$ine aktanlmurrr,u, "oybirlifiivle" karai rr"ritOi.

09/05t2014

kanalizasyon i$inde kullamlmasrna,'ooybirlifiyle, karar verildi.

rlimiz Ltileburgaz ilgesi Kdylerine Hizmet Gdtiirme Birliline 2014YfuBtitgesi Birliklere yardrm Tertibinden Akgak<iy

f:#::',lY:::i::::*ry_:1"*: \lltT='lT*, iizerc,4ry edilen so.ooo,bo-rl ddenelin tahsis degiqikrisi yaprrarak

5302 Sayrh il 6zel idaresi Kanunu'nun 12. maddesine istinaden, il Genel Meclisi'nin 2014 yirtigin tatil ayrrun Temmuz ayrolarak belirlenmesine,,,oybirlifiiyle" karar verildi.

09t05t2014 ilimiz Prnarhisar ilgesi-Atakciy kciyti yerlegik alarurun yeniden tespitinden sonra k6y yerlegim alammn iginde yol tahsisleri

lf^lf,t::]ltf_:f$ann"giderilm3si amactvla-imar Kanunun itgiti maadeleri geregince kamu yararr kararr verilmesitalebinin incelenmek iizere "imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna,, ha "oybirlifivle" karar verildi.

09/05t2014 ilimiz merkez ve ilgelerdeki turizm alanlanrun belirlenmesi, tarihi ve kiilttirel alanlarrn tespit edilmesi, y6resel iirtinlerintanttilmast ve yore halkrna ekonomik katkr sa$layacak gahqmalar yaprlmasr, do[al gtizelliklerin eko turizme kazand*lmasrkonulanrun arasflnlmasr talebinin incelenmek-iizlre "Turizm Komisyonunai havalesine, ,,oybirliEivlero karar verildi.

09/0st20r4 ilimiz Liileburgaz ilgesine balk
ddniigttiriilmesi iginin Krrklareli il
"G<iletler ve Su Uriinleri Komi " havalesine, "oybirliEiylet, karar verildi.

$wu1t ktiytinde bulunan iki adet sulama gciletinin kapak qebeke sulama sistemine
Ozel idaresi2014 Yrh Ek Yattnm Programma ilave edilmesi talebinin incelenmek tizere

09t05t2014 rlimiz dahilinde imkdm bulunmayan engelli gocuklanmrzrn
gruplar halinde tatil ve rehabilitasyon imk6m sallanmasr
Komisyonuna" havalesine,,,oybirlifiiyle" karar verildi.

aileleri denetiminde, il
talebinin incelenmek

Ozel idaresine ait sosyal tesislerde
iizere "Aile, Qocuk ve Engelliler

09105t2014 ilimiz Merkez ilqesi, Asilbeyli Kdyii, 108, 109 ve ll2 parsel numarah tagmmazlar tizerinde ..Biiyiikbag Stit ve BesiHayvancrhlt Tesisi" amagh l/5000 dlgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 <ilgekli uygulama i*ui pr*, yaprlmasr talebinin
sine,,6oybirlifivle,, karar verildi.

09t05t2014 rlimiz kdylerinde uygulanacak Trakya Kalkrnma Ajansr, Avrupa Birlili gibi projelerin cinemi ve <jnceliklerineprojeler iiretilebilece$inin araqttnlmasr hakkrnda rreiilett yaziriinergenil !ti"a"*. almmasma ve incelenmek iilidare Projelerini izleme Komisyonuna" havalesine, ,,oybirlifiylen, karar verildi. _ ;
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