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KARAR TARIHI NO'SU 6zi
06/04t201s 76 5302 Sayrh il Ozel idaresi

golunlulu saflayan; Yeqim
"oyeokluEuYla" karar verildi

ve 25. maddesi gerefince gizli oyla
URESN ve $ahin ARSLAN'rn il

3 (tiq) Enciimen Uyesi segiminde
Enci.imeni Uyeligine segilmelerine,

Kanunu'nun 10.

GiRGiN, Safet

06/04/2015 77 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 16. maddesi gerefince; iMAR VE BAYINDIRLIK KOMiSYONUNA: Aptullah
MUTLUER, Sibel QNAR, Gtircan KIRIM, Qetin giNifOGfU, Ceyhun ALKAN, Regat $iikrti SAKA, ibrahim
AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
PLAN VE BUTqE KOMISYONUNA: Bora TERZI, Okay $ERAN, Cavit QAGLAYAN, Mehmet Giilay ERKOL, Hazel
YOLGIDEN, Nihat SAGLAM, Ertugrul KOQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
nGiriu, rUrrUn vE sosyAt, nizvrnu,nRi KoMisyoNUNA: Qetin gNiroGlu, vedat DAL, Safet
URpSfN, Serdar DURA, ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
qEVRE VE SAGLIK KOMiSYONUNA: Giircan KIRIM, Yeqim GiRGiN, Mehmer Gtlay ERKOL, Serdar DURA,
Ertu[rul KOQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
GENqLiK VE SPOR KOMiSYONUNA: Cavit QAGLAYAN, Mehmer Giilay ERKOL, Okay $ERAN, Serdar DURA,
Sadrk AYKANAT'rn segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
iqigrnni VE qE$iTl,i i$ln,n KOMiSYONUNA: Vedar DAL, okay gERAN, Bora TERZI, Adnan OZ, ibrahim
AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
TURiZM KOMiSYONUNA: Gnrkan UMUT, Seyhan DELIOGLU, Qetin $NiroclU, Hazel YOLGIDEN, Sadrk
AYKANAT' rn segilmesi, yaprlan oylamada'ooybirlifiyle'o kabul edildi.
TARIM VE HAYVANCILIK KOMiSYONUNA: Aptullah MUTLUER, Kenan qiFTCi, gahin ARSLAN, Nihat
SAGLAM, Sadrk AYKANAT'rn segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
ALT YAPI HIZMETLERi KOMISYONUNA: Kenan qIFTqi, Yegim ciRGiN, gahin ARSLAN, Adnan Oz, Ertugrul
KOQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
AVRUPA ninriGi vE ULUSLARARASI iLi$KiLER KoMisyonuNA: Sibel qrNAR, yesim ciRGiN, Seyhan
DELiOGLU, Regat $tikrii SAKA, Ertu!ruIKOQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi
it 6znr inaRnrBRi PRoJELERiNi izlErun KoMiSYoNUNA: Seyhan DELIoGLU, Safet uRESiN, Bora
TERZI, Nihat SAGLAM, ibrahim AKTEN'rn segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyleoo kabul edildi.
GOLETLER vE su URUNLERi KOMISYONUNA: vedat DAL, Giirkan UMUT, Safet URESIN, Adnan gtr#ry.ot.
KOQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi. 3d'' "l'';='..t, ;"-
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06/04/2015 77 MECLis vE ENCOMEN KARARLARINI izlnun rovrisyoNUNA: Kenan QiFTQi, Sibel QINAR, Mehmet

Giilay ERKOL, Ceyhun ALKAN, Sadrk AYKANAT'rn segilmesi, yaptlan oylamada "oybirli$iyle" kabul edildi.

ajri, eoCUK vE ENGELLiLER KOMISYoNUNA: Seyhan DELiocLU, Giirkan UMUT, Qetin $NIKOGLU,
Hazel YOLGIDEN, Sadrk AYKANAT'rn segilmesi, yaprlan oylamada "oybirli

06t0412015 78 5302 Sayrl il Ozel idaresi Kanunu'nun l0.maddesi (L) bendi ve il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iliqkin
y6netmeligin 13. maddesi ve gegici 2. maddesi gerefince, il Ozel idaresi emrinde siirekli iggi kadrosunda aldlye ustast

olarak gorev yapan Sabri $EKER ile asfalt serici operatorli yardtmctst olarak gorev yapan Nazmi KUQUKACAR'rn

1410312015 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye aynlmasmdan dolayr kadrosunun iptal edilmesine, "oybirlifiyle"
karar verildi.

07/04t2015 79 il ve ilge insan Haklan Kurullanntn Kuruluq, Gorev ve Qahqma Esaslart

uyannca, ilimiz Kofgaz ilgesi insan Haklarr Kuruluna il Genel Meclis
segilmesine, "ovbirlifivle" karar verildi.

Hakkrnda Yonetmelilin 6. maddesinin (b) bendi
Uyesi Aptullah MUTLUER'in temsilci olarak

07/04t201s 80 ilimiz Vize ilgesi Krqlacrk kdyiintin kdy yerlegik alanrnrn yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek izere Imar ve

Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

07/04t2015 8l 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 10. maddesinin (k) fikrasrna istinaden. igigleri ve .Qeqitli Igler Komisyonu

tarafindan haztrlanan raporun kabuliine, daha <ince yiiriirltikte olan ydnetmeligin iptal edilerek. igigleri Bakanh$r Mahalli

idareler Genel Miidiirliigii'nun 1210112015 tarih ve2015lI Sayrh Genelgesine istinaden, idaremizce yeniden tanzim edilen

Krrklareli il $zel idaresi Disiplin Amirleri Yonetmeli[i ve Disiplin Amirleri Qizelgesinin, mahallinde yayrmlanmak

suretiy1eyiirtirltiAekonulmastna,''oybirli[iyle''kararverildi.

08/04t20L5 82 plan ve Btitge Komisyonu tarafindan hazrclanan raporun kabuliine, hazrlanan rapor dofrultusunda; Mtilkiyeti il Ozel

idaresine ait', 2l (yirmi bir) adet arsa, tarla, gayrr ve bahge niteliginde bulunan geqitli tagrnmazlann il Ozel idaresi

yatrnmlalnda kullanrlmak iizere satrlmasr teklif edilen tagrnmazlardan, Liileburgaz ilgesi, Sakrzkoy K<iyii, Ktiyiistti Mevkii
2803 parsel sayrfi, 6.300,00 m'? yiizolgi.imlii tarla vasrflr tagtnmazda kdyiin igme suyu sondaj kuyusu bulundulundan, bu

ta$rnmaz drqrndaki diger 20 adet tagrnmazrn, II Ozel idaresi yatrnmlannda kullanrlmak tizere sattgtntn yaptlmastna,

"ovbirliEiyle" karar verildi.
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08/04/2015 83 Turizm Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabultine, Yrldrz Dallan Biyosfer Projesi kapsamrndahazrclanan e[itim
stratejisine gdre; Dola Egitim Merkezindeki etkinliklerde, yeni yetigen geng neslin, gevre sevgisi ve bilgisinin arttrrrlmasr
igin <iesteklemesi gerektilinden gerekirse il Ozel idaresi adrna tahsisinin talep edilmesine, Il 6zel idaresi btitgesinden
fi nansal olarak desteklenmesine,
Aynca Ergene Havzasrnrn yo[un kirlilik b6lgesinde epitim g6ren Liileburgaz, Babaeski, Pehlivankdy ile Aipullu'daki
ilkogretim Okulu cifrencilerinden 10 grup halinde 240 olrencinin il Ozel idaresi ve Milli Egitim Miidiirliigri tarafindan
tespit edilerek 2015 yrhnda Istrrancalar Do[a ESitim Merkezinde kamp yaptrrrlmasrna, finansman olarak il Ozel idaresi
Biitqesinden 90.000,00-TL (doksanbinlira) ddenek aynlmasrna, "oybirliEivle" karar verildi.

\

09/04/2015 84 Ilimizde Su Ytinetim Birlilinin halen kurulmamasmm nedenlerinin aragtrnlmasr hakkrndaki onergenin incelenmek izere
Qevre ve Safhk Komisyonuna havale edilmesine, "ovbirlifiyle" karar verildi.

09t04/20rs 85 ilimizdeki yeraltr sulannrn ihalesi sonucunda buralann kimlere, kag yrlh[rna ve ne kadardan ihale edildili, ihale sonucunda
tahsili yaprlamamrq kag kaynak oldufunun tespit edilmesi, eler var ise daha fazlakiralamaya grkrlacak olan yerlerin tespiti
ile gelir arftrncr yeraltr kaynak sulannrn tespitinin yaprlmasr, ilimiz srnrrlan iginden istanbul itine isfi aracrhgr ile verilen
sudan idaremize giren bir gelirin olup olmadrfrnrn aragtrnlmasr konulu <inergenin incelenmek iizere Plan ve Bttge
Komisyonuna havalesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

09/04/2015 86 Ilimizdeki sanayi fabrikalannrn 1/25000 Olqekli Qevre
yonelik uygulamanrn araqtrnlmasr konulu dnergenin
" oybirlifiyle" karar verildi.

Diizeni Planrna aykrn olan
incelenmek iizere Qevre

kimyasal atrk yakma lisansr almasrna
ve Sa[Ift Komisyonuna havalesine,

09/04/2015 87 Ilimizde geligi giizel olarak sanayi attklannrn vahgice gevreye atrhmr sonucunda gevreye verilen zararlarrn engellenmesi ve
evsel atrklann depolanmasr ile ilgili nelerin yaprlabilece[i, ilimizde yaprlmasr dtigiiniilen katr atrk depolama tesisinin
kurulmast igin yer tespitinin yaprlarak kurulumunun desteklenmesi hakkrndaki dnergenin incelenmek tizere Qevre ve Sa$hk
Komisyonuna havalesine, "oybirlifiivle" karar verildi.

09t04/2015 88 ilimize ba[h Merkez ve ilge koylerinde taqrmah efitim nedeni ile bog ve atrl durumda kalan okullann kagrnrn tahsisli
oldufu, kagtntn ise bog durumda kaldrgrnrn tespit edilerek, okullarrn Milli Egitim Bakanh$r genelgesi dolrultusunda ne
gekilde delerlendirilebilece$i hakkrndaki onergenin incelenmek tizere Egitim, Kiilttir ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna
havalesine, "ovbirlifiivle" karar verildi.

09t04/201s 89 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabuliine, hazwlanan rapor do$rultusunda; Ilimiz Vjff[ld8si,
Develi K<iyilniin koy yerlegik alanrnrn yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalurt .snust;pdd fdedA"d:

!q!!44.n son ev tespitlerinin teknik komisyonca dikkate ahnmasrna, "oybirliSiyle" karar verildi. li',+ .u ..::::,", I
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tJgto4/2015 90 Ilimiz Merkez ve
gahgmalan devam
-.^..:l l:vtrl llul.

Ilgelerine balh koylerde imar planr
ettilinden. raporun il Genel Meclisi

haztlanmasr hususunda
Mayrs ayr toplantrlannda

imar ve Bayrndrrhk Komisyonunun
gortigiilmesine, "oybirlifiyle" karar

09/04/2015 9l Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztrlanan raporun kabultine, Krrklareli ili Babaeski ilgesi Ertugrul k6yiinde
kadastro gahgmalarr neticesinde 6 pafta 101 ada ve 2014 parsel olarak tescil edilen parsele 1/5000 dlgekli nazrm imar planr
hazrlanmaslna ve 1/1000 olgekli imar planr yaprlmasr suretiyle karayolu srrunndan itibaren yapr yaklaqma mesafesinin
de$iqtirilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

t0/04/2015 92 Ilimiz Babaeski ilgesi Kumrular ve Mtisellim kdyiinden gegen dereye kimligi belirsiz igyerlerinin brraktrklal zarary
atrklardan dolayr kirletilmesi hususunun araqttnlmasr hakkrnda Qevre ve Sa$hk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun
ilaveleri ile birlikte kabultine, haztrlanan raporun birer cirnefinin il Qevre ve $ehircilik Miidiirliiltine ve il Grda Tanm ve
Hayvancrhk MiidI4lii[iine gonderi lmesine, " oy birlifiyle " karar veri ldi.

r0/04t20r5 93 Ilimtz Liileburgaz ilgesi, Eskibedir kdyfi koy
Komisyonunun gahqmalan devam etti[inden,
"oybirlifiyle" karar verildi.

yeniden tespit edilmesine iligkin imar ve Bayrndrrhk
Meclisinin Mayrs ayr toplantrlannda gdriigtilmesine,

yerleqik alanrrun
raporun il Genel

r0/04/2015 94 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrdanan raporun kabultine; hazrlanan rapor dofrultusunda ilimiz Merkez ilge
Ahmetge K<iyiiniin kciy yerlegik alanrnrn yeniden tespit edilmesine, asrl tespitleri netleqtirecek olan teknik komisyonun
gahqmalan esnastnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan belirtilen tespitlerin dikkate ahnmasrna, "oybirlifiyle"
karar verildi.

l0/04t2015 95 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrcIanan raporun kabultine;3194 sayrh imar Kanununun 8. maddesi.5302
sayrlr il Ozel idaresi Kanununun 6. ve 10. maddesi ve 1125.000 Olgekli Krrklareli il gevre Di.izeni Planr Uygulama
Hiikiimlerinin ilgili maddelerine gcire, Krrklareli ili Merkez ilgesi. Devegatalr Koyitnde 90.050 m, ytizolg1imln 286l
parsel,5000 m'?yiizolgiimlii 885 parsel,5.650 m'?ytizolgtimlii 877 parsel ve 5100 m'?ytizdlgiimlii 878 parsei numaralr
tagtnmazlar (toplamda 105.800 m2) tizerinde Tanm ve Hayvancrhk Tesisi Alanr amagh 1/5000 Olqekli Nazrm imar Planr
ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planr yaprlmasrna, "oybirlifiyle" karar verildi.

r0/04/2015 96 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrclanan raporun kabr-rltine; 3194 sayrh imar Kanununun 8. maddesi,5302
sayrlr il Ozel idaresi Kanununun 6. ve 10. maddesi ve 1125.000 Olgekli Krrklareli il gevre Diizeni Planr Uygulama
Hiikiimlerinin ilgili maddelerine g6re, Ilimiz Merkez Karakog Koyii, 108 ada, 24 parsel numarah ve 14
yiizolqiimlti tagtnmaz iizerinde Teghir ve Satrga Yonelik Ticari Unite amaqlr l/5000 Olqekli Nazrm imar Pl
Olgekli Uygulama imar Planr yaprlmasrna, "oybirlifiyle" karar verildi. d
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LOt04/2015 97 ilimiz Demirk6y ilgesi Sarpdere koyiiniin kdy igi yollarrna kilitli parke taqr yaprm iqinin 2015 yrh il Ozel idaresi Yatmm ve

Cahsma Programtna ilave edilmesine, 'ooybirlifiyle" karar verildi.

tot04t20t5 98 ilimiz Pehlivank6y ilgesi Hrdrrca Kdyi.iniin tamamlanan kanalizasyon sistemi igin dofal antma yaprm iginin 2015 ylt
Ozel idaresi Yatrrrm ve Cahsma Programrna ilave edilmesine, "ovbirlifiiyle" karar verildi.

II

lo/04/2015 99 llimiz Merkez ilge Demircihalil Kciyiine kanalizasyon yaprmr ve dofal antma tesisi yaprm iginin 2015 yrh il Ozel idaresi

Yatrnm ve Cahsma Programrna ilave edilmesine, o'ovbirlifiyle" karar verildi.

t0/04/2015 r00 ilimiz Vize ilgesi Balkaya Kdyiine sondaj kuyusu agrlmasr iginin,20l5 yrh il Ozel idaresi Yattnm ve Qahqma Programtna

ilave edilmesine, o'oybirlifiiyle" karar verildi.

t0/04/2015 101 ilimiz Merkez ve ilgelerinde son aylarda kiigtlkbaq hayvanlarda anag ve yavru oliimleri goriildtifiinden, konunun

incelenmek iizere Tanm ve Hayvancrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybi4,Ety!gl'\g{g{ rg4ldi.

rot04/2015 r02 Et ve Balk Kurumu tarafindan ilimiz Pehlivankoy ilgesine kurulmasr planlanan Et Kombine Tesisi projesinin incelenmek

iizere Tanm ve Hayvancrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

r0/04/2015 103 ilimiz Babaeski ilqesine bafili Diifiinciilii koyiindeki dereye Bahgrvan Grda Firmasr ile yorede faaliyette bulunan kum ocagr

tarafindan atrlan atrklar ciddi boyutta kirlili[e sebep oldu[undan konunun incelenmek iizere Qevre ve Saghk Komisyonuna

havale edilmesine, "oybirlifiyle'o karar verildi.

ro/04/20t5 104 ilimiz Ltileburgaz ilgesine ba[h Hamitabat Kdyiinde bulunan Toplusoy
brraktr[r koy halkr tarafindan tespit edildifinden, konunun incelenmek

edilmesine, o'ovbirlifiyle" karar verildi.

Hayvan Qiftlifinin
iizereere Qevre ve

atrklannr Krnkkdy Barajrna
Sa[hk Komisyonuna havale

ro/04/2015 105 il Genel Meclisinin 0410812014 tarih ve 162 say'rh karanndaki "ilimiz Prnarhisar ilgesi islambeyli koyti yerleqik alantntn

yeniden tespit edilmesi talebinin it Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mtidiirliigirnon goriigi.i altnmak suretiyle

deperlendirilmesine" ifadesinin kaldrrrlmasrna. ilimiz Prnarhisar ilgesi islambeyli koyii yerlegik alantntn yeniden tespit

edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi. *fgr#:::T'+'

{T

'/;ffi
#flfl:'Hi

m.'
ITT)
,:/


