
2016 YILI iL GENEL MECLiSi HAZiRT{N AYI K{RAR OZETLERI

ilimiz Demirk6y ilgesi, Balaban k<iyii k<iy yerleqik alammn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek iizerc Imar ve Bayrndrrhk

Komisvonuna havale edilmesine, " oybirlifiiyle" karar verildi.

imar ve Bayrndrrlk Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn kabuliine, IIimiz Merkez Karakog Kdyii, 105 ada, 37 parsel

numaral, 412,00 m2 ytiz6lgiimlii tagrnmaz iizerinde "sosyal ve Ktiltiirel Tesis Alant" amagh l/5000 Olgekli ilave Nazrm imar

Plarurun ve o'Yurt Alam" tltOOO Oliekli itur,,e Uyg,tta*u imur Planttttn on

imar ve Bayrndrrlk Komisyonu tarafindan hazrlananraporun kabuliine; rlimiz Merkez ilge Korukdy K<)yii, 107 ada 125 parsel

numaralr tasntnazuzerinde "Akaryakrt ve Servis istasyonu" amagh 1/5000 <ilgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 619ekli Uygulama

imar plam vuprr**r iui.ui"i" risi il. Bolge MiidiirltiEii giiriigti nedeniyle uzun mesafeli koruma alamnda oldu[u belirtilen

parselin Su Kirliligi Kontrol .y6netmeli[i'nin 20. Madd"ri kupru-rnda yaprhp yaprlamayaca$r hususunun detayh olarak

bgrenilebilmesi maksadryla DSi 11. Bdlge"Miidtirliig-unden yeniden sorulmasrna, ahnacak goriis dosrultusunda konunun yeniden

irilmesine, " oybirlifiyle" karar verildi.

02t0612016

imar ve Bayrndrrlk Komisyonu tarafindan hazrlananraporun kabultine; ilimiz Merkez ilge Karakog..5jy", 134 ada 26 parsel

numaralr tasrmnziizerinde ..Entegre Nitelikte Tanm ve Hayvancrhk Tesisi Alam" amagh 1/5000 olgekli Naztm Imar Plamrun ve

1/1 000 olqekli Uygulama i-ut Pl@ iEivle" karar verildi.

5302 Sayrl il Ozel idaresi Kanununun lo.maddesinin (b) bendi ite Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Y<inetmeli[inin 36'ncr

maddesi gerefince; Genel Sekreterlik altrnda bulunan 44.39.01.00/01.6.0.00105105.3 Kar Amacr Gtitmeyen Kuruluqlara Yapilan

Transferlerde yer alan 60.000,00-TL <idenelin almarak, ahmrn il Ozel idaresinin ilgili Mtidiirliiklerince yaprlarak aym amaq

dofrultusunda kullamlmasr igin;
l- yol ve Ulaqrm Hizmetllri Miidtirltigi altrnda; 44.39.41.00104.5.1.31108106.7 Vize-Dtizova Kdyii Kilit Parke Taq Ahmr

Projesi 25.000,00-TL,
2- Destek Hizmetleri MtidtirtiiEii altrnda; So[ucak Kttyu Qocuk oyun Parkr Yaprm iqi igin 10.000,00-TL ve Topgukdy Koyii

Agrk Hava Aletli Fitnes Spor Ahm yaprm-iqi iqin js.oOO,00-TL olmak uzere 44.39.43.00/08.1.0.51/08/03.8 Merkez ve ilqe

Koylerine eocuk oyun cnJUu ve Spor Aletleri Malzeme Ahm ve Montajr Tertibine 35.000,00-TL ddenelin aktanlmaslna,

1g Kabul, 2 Ret (Reqat $iikrii SAKA ve Ceyhun ALKAN) ve 1 Qekimser (Ye$im GIRGN) oy alarak "oygoklu[:y.*,.-B*"H*
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02/0612016 165 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
smrnnln geniglemesine neden olacak bir
" ovbirliEivle" karar verildi.

hazrlananraporun kabultine; ILimizPrnarhisar ilgesi, Poyrah k6ytinde kdy yerleqik alan
yaprlagmaya rastlanamadrlrndan, kdy yerleqik alammn eski smulannda kalmasna,

02/0612016 t66 imar ve Bayrndrrlk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabuliine; Ilimiz Prnarhisar ilgesi, Siitliice kdyiinde kdy yerlegik

alan smrrmrn geniqlemesine neden olacak bir yaprlagmaya rastlanamadrlmdan, kdy yerlegik alammn eski srrurlannda kalmasma,

" ovbirliEivle" karar verildi.

03/0612016 167 imar ve Bayrndrrlk Komisyonu tarafindan haznlanan raporun kabuliine; 3194 sayrh imar Kanununun 27. maddesine istinaden,

ilimiz Prnarhisar ilgesi, Tozakh kdyti koy yerleqik alan srmnmn; Kdy Yerlegik Alan Tespit Komisyonu ve k<iy muhtan tarafindan

mahallinde yaprlan koy yerlesik alamna ait son evlerin tespiti do[rultusunda onaylanmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

0310612016 r.68 imar ve Bayrndrrfuk Komisyonu taraflndan hazr:lanan raporun kabuliine; 3194 sayh imar Kanununun 27. maddesine istinaden,

Ilimiz Prnarhisar ilgesi, Qayrrdere kdyii k<iy yerlegik alan smrrrmn, Kriy Yerlegik Alan Tespit Komisyonu ve k<iy muhtarr

tarafindan mahallinde yaprlan koy yerlegik alanrna ait son evlerin tespiti do[rultusunda onaylanmaslna, "oybirlifiyle" karar

verildi.

03t06/20r6 L69 lmar ve Bayrndrrlk Komisyonu taraflndan hazrl:lanan raponrn kabultine; 3194 say:J imar Kanununun 27. maddesine istinaden,

ilimiz Vize ilgesi, Akpmar k<lyii k<]y yerleqik alan srmnrun, K<iy Yerlegik Alan Tespit Komisyonu ve k<iy muhtan tarafindan

mahallinde yaprlan koy yerlesik alamna ait son evlerin tespiti do$rultusunda onaylanmaslna, |oybi.tigwte" katat ver

03/06/2016 170 ilimiz Ltleburgaz ilgesi Sakrzkdy K<iytiniin "Tarrmsal Alt Bcllge ve Geliqme Konut Alant" amagh 1/5000 <ilgekli Nazrm Imar
planlalmn yeniden deserlendirilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonunun gahgmalan devam etti[inden, komisyon

rapommrn AEustos ayr toplanttsrnda sunulmasma, "oybirlifiyle" karar verildi.

03/0612016 t71: ilimiz Merkez ilgesi, Kayah koy yerleqik alarurun yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonunun gahqmalan

devam ettiEinden, komisyon raponrnun A[ustos ayr toplantrsmda sunulmasma, "oybirligiyle" karar verildi.

03/06t20r6 t72 igigleri ve Qeqitli iqler Komisyonu tarafindan hazrlananraporun kabulilne; 5302 Sayrh il.Ozel idaresi Kanunu'nun 36. maddesi ve

10.06.2007 tarih ve 26548 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yiirtirltifie giren "il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve

Standartlagna iliqkin Yonetmelik"in 11. maddesi gere[ince, Il 6zel idaresinin personel ihtiyacrmn karqrlanabilmesi amactyla

KPSS yoluyla personel ahmlan iglemlerine esas olmak izere daha once ihdas edilen teknik kadrolardan;

1- 3. derece 1 adet Mimar kadrosumrn iptal edilerek, 5.derece I adet Mimar kadrosu olarak ihdas edilmesine, F
2- 1. derece I adet Mtihendis kadrosunun iptal edilerek, 5. Derece I adet Miihendis kadrosu olarak ihdas edilmesine,y' *
3- 9. Derece I adet Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 7. Derece I adet Tekniker kadrosu olarak ih{a$

"oybirlifiyle" karar verildi. $ i
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ilimiz prnarhisar-Erenler Koyu sulama goletine kapah sistem sulama tesisi yaprmr igi igin il Genel Meclisinin 27llIl20l5 tarih ve

2g6 nolu karan ile 20t6 yrli btitgesindJayrrlan ctdene[in, dtizenlenen teknik rapor gere$ince yerinde yaprlan inceleme sonucunda

soz konusu k<iyiin ,rnrilul igerisinde herhangi bi; sulama amagh gtilet bulunmadtft, kapah (basrngh) sistem sulama

yaprlacak bagka bir su kaynalrrun hali hazrrda olmadrgr belirtildi[inden, adr gegen kaye sulama sisteminin agrk sistem olarak

yuprtuUit-.ri kon rr,rn* teknik anlamda deferlendirilrnesi hususunda Goletler ve Su Urtinleri Komisyonunun gahqmalan devam

Luifirrd"n, komisyon raporun

03/0612016 L73

0610612016 174 llimiz Babaeski ilgesi, Kumrular k6yii, g84, g85, 986, gg0, ggl, gg2, 993, 994,995 parsellerin "Enerji Uretim Alaru":T":lll
t;000 Olgekli Nazrm imar plam ve "Yenilenebilir Enerj! Kaynaklarrna Dayah Uretim Tesis Alam" amagh 1/1000 ,91:*I I

Utg"h*uimar plam yaprlmasr teklifinin incelenmek iizerc imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiYle" 
II

karar verildi. 
,

I

IlimizMerkez Dolhan-Kaya1 koy yolumrn I. KatAsfalt Kaplama yaprlmasr iginin, 2016 yfi il 6zel idaresi Yatutm ve Qahqmal

Programrna ahnmasrna, " oybirliEiyle" karar verildi.
06t0612016 175

06106120L6 176 Ilimiz Vize ilgesi Evrencik koyti koy yerleqik alammn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek :drzerc imar ve Bayrndrrhk

Komisyonuna havale edilmesine, " oybirliEiyle" karar verildi'

0610612016 177 IlimizVize ilgesi, Okgular k6yii koy yerlegik alarumn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek uzerc imar ve Bayrndrrhk

I Komisyonuna havale edilmesine, " oybirliEiyle" karar verildi.

06t0612016 t78 ilimiz Babaeski ilgesi, Terzili koyti kiiy yerleqik alammn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek iizere imar ve Bayrndrrhk

Komisvonuna havale edilmesine, " oybirlifiyle" karar verildi

06t0612016 179 Ilimiz KofgazKoylere Hizmet Gtitiirme Birliginin talebi dofrultusunda;

u; it c".r"t'Meclisinin 2g.11 .21l2tarih ve etq sayrh karan ile Topgular Kdyti H.i.s Goteti igin, Kofgaz Koylere Hizmet Gottirme

tiirtigirr" aktallan 6.000,00-Tl'nin, Topgular K<iyii ilkokulu'mrn WC yaprmrnda kullamlmak iizerc tahsis deliqiklili yaptlmasma,

b) il'Genel Meclisinin 2g.1 1.2014 tarihve (296) sayrh karan ile Devletliagag Kiiyti g.i.s c<iteti igin, Kofqaz K<iylere Hizmet

d.ittir-" Birlifine aktanlan 10.000,00-Tl'nin, 
.Devletliafag 

Koyii igmesuyu Depo Onanml ve igmesuyu pompasr ahmmda

kullamlmak tizere tahsis de[iqikli[i yaprlmasrna,
r *r a i ir 

^oil 
anlA L^^:L,.^ /nflf\ ^^-'.1'.1' lo 'l:onoiAara KArrii ll i S Gnl.ti icin Kofc.az Kiivlere Hizmet

c/ rr \Jcnel lvlgolISrIIlIL zo.L L.Lv La L4rlll vv \L/v) r4Jur a

dottir-" Birli[ine aktanlan 10.000,00-Tl'nin, TeruidereKdyii Hayvan igme suyu yalakh ge;me yaprmrnda kr

tahsis deEisikliEi vaprlmasma, "oybirlifiyle" karar verildi. *
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Ilimiz Liileburgaz ilgesi Yenitagh kciyiinde kurulu olan baz istasyonlanrun insan ve gevre salhlr agrsmdan delerlendirilmesi
hakkrnda Qewe ve Sa[hk Komisyonu tarafindan hazrlanan rapomn kabuliine, raponrn bir orneginin Bilgi Teknolojileri ve iletigim

birliEivle" kabul edildi.

Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan haz:r.lanan raponrn kabuliine, il Genel Meclisinin 27llll20l5 tarih ve 286 sayrh kararr ile
Pazarhk<lyii kapah sistem sulama tesisi yaprm igi igin aynlan 80.000,00-TL <idene[in,Pazarh kdytiniin agrk sulama kanallanmn

tamir ve bakrmlarrmn yaprlmasr i$ine aktanlmasr " ovbirliEivle" karar verildi.

Plan ve Btitge Komisyonu tarafindan haz:r.lanan raponrn kabuliine, il Genel Meclisinin 27llll20l5 tarih ve 286 sayrh karan ile
Vize ilgesi Krzlagag koyii igme suyu sondaj kuyusu yaplm iqi igin ayrrlan 40.000,00-TL <idene$in, kilitli parke tagr yaprm iqinde

kullamlmasr icin tahsis deEisikliEi yaprlmasrna, "ovbirlifiyle" karar verildi.

il Genel Meclisinin 27.I1.2015 tarih ve 286 sayrh karan ile; Turgutbey Kdyii Kanalizasyon Yaptm iqi igin 140.000,00-TL, Ovacrk

Kttyu Kanalizasyon Yaprm igi igin 120.000,00-TL, Kayabeyli Kciyii Kanalizasyon Yaprm iqi igin 100.000,00-TL, Mtisellim K6yii
Kanalizasyon Yaprm igi igin 100.000,00-TL, Qegmekolu Kdyii Kanalizasyon Yaptm igi igin 90.000,00-TL, Eskitaqh K<iyti

Kanalizasyon Yaprm iqi igin 50.000,00-TL, Eskibedir Kdyu Fosseptik ve Dofial Antma Yaprm iqi igin 40.000,00-TL,

Dti[tinciibagr igme suyu Deposu Bakrm ve Onarrmr igi igin 75.000,00-TL tahsis edilen cideneklerle s<iz konusu iglerin

tamamlanamayacapr anlagrldrprndan, idarecehazrlanankeqif ozetleri dofrultusunda, Toplam 715.000,00-TL Odenefin;

a) 223 .9 | 0,5 7-Tl'sinin Qe gmeko lu k<iyiintin kanalizasyon yaplm i ginde,

b) 342.710,77-TL'sinin Ovactk kdyiinth kanalizasyon yaprm iginde,
c) 7 9 .207,46-Tl'sinin Eskitaqh kdyiintin kanalizasyon yaplm iqinde,
d) 17.700,95-Tl'sinin Eskibedir kdytiniin dofal antma yaprm iginde,

e) 27 .042,08-Tl'sinin Eskibedir koyiiniin fosseptik gukuru yaplm i ginde,

f)24.428,17-Tl'sinin Yenitaqh kciytintin kilitli parke taqr yaprm iqinde kullamlmak izere tahsis de$igikli[i yaptlmasrna,

14 Kabul, 2 Ret (Ertugrul KOQ ve Mehmet G0lay ERKOL) ve 7 Qekimser (Safet URpSiN, Giirkan UMUT, $ahin ARSLAN,
in SiNifOGLU, Yesim GIRGN, Gtircan KIRIM, ibrahim AKTEN) oy alarak " uEuvla" karar verildi.

07t06t2016

ilimiz Merkez ilgesi, Karakog kdyii, I35 ada,9 parselde "Sosyal Tesis Alam" amagh

Alam" amagh l/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr teklifinin incelenmek

havale edilmesine. " le" karar verildi.

1i5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve "Yurt
:d,zerc imar ve Bavrndrrhk Komisvonuna

Ilimiz Babaeski ilgesi, Sinanh kdytiniin ayakh igme suyu
srzrntrlar meydana geldi[i ve depoda biriken suyun koyiin
koyi.ine yeni bir ayakh igme suyu deposunun yaprlmasr i;i

deposunun ganak betonlarrnda krnlma ve gatlaklar
ihtiyacrnr karqrlamakta yeterciz kaldr[r tespit edildi
icin ddenek avnlmast hususunun incelenmek

Komisvonuna havale edilmesine, "ovbirliflivle" karar verildi.

07t06/2016
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07/06t2016 r.86 il flzel idaresinin grirev ve sorumluluk alamnda kalan yerlerde yiirtittti$i projeler ve proje gahqmalarr esnasrnda ihtiyag duyulan
plankote, halihazn harita, imar plam, maden ve ocak imalat haritalan vb., temel althklann hazrlatnnasr igin ihtiyag duyulan bir
adet insansrz Hava Aracr (iHA/Drone) ahmmrn, 2016 yrh il Ozel idaresi Yatrrrm ve Qahqma Programma ilave edilmesine,

"ovbirliEiyle" kabul edildi.

07t06t2016 L87 IlimizVize ilgesi, Sergen koyii, 145 ada,6 parsel numarah taqtrwtaz, onayh imar plamnda Kiigiik Sanayi Sitesi olarak belirlenmiq
olup, imar plam deligiklifii ile bu parselin konut alam olarak dtizenlenmesi amagh 1/5000 Olgekli Naztm imar Plam De[iqikli[i ve

1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam Desigikli[i yaprlmasr teklifinin incelenmek iizere imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale

edilmesine, " oybirlifiiyle" karar verildi.

0710612016 188 Krrklareli Valiliginin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yaz:sr ile yeniden delerlendirilmek iizerc iade edilen;

ilimiz Babaeski Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Pansiyonu ile birlikte 2016-2017 efitim-<igretim yrhnda kademeli
kapatrlmasr ve kapatrlan okulun mevcut dsrencilerinin Babaeski iMKB Mesleki Teknik Anadolu Lisesine ve Biliqim Teknolojileri
Bdliimiintin de Babaeski Krz Meslek Lisesine nakledilmelerine yonelik gahgmalann aragtmlmasr hakkrnda E[itim, Kiiltiir ve

Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun geldili gekli ile kabultine, karar ile rapor ve eklerinin birer omelinin
Milli E[itim Bakanh[rna ve il Milli Egitim Miidiirliiltine gonderilmesine iligkin il Genel Meclisinin 05105120T6 tarih ve 134 sayrh

karanmn aym gekilde kabul edilmesine,
17 Kabul, 6 Ret Qrlihat SAGLAM,Hazel YOLGIDEN, Serdar DURA, Adnan OZ, Reqat $iikdi SAKA ve Ceyhun ALKAN) ve 1

Cekimser (ibrahim AKTEN) oy alarak, "oygoklufuyla" karar verildi.

07t06t2016 189 Krrklareli ValiliSinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden de[erlendirilmek izere iade edilen;

Merig-Ergene Havzasr OSB Mtigterek Atrk Su Antma Tesislerinde Arrtrlmrg Atrk Sulann Marmara'ya Degarjrm Sa[layacak
Toplama ve Derin Deqarj Sistemi Projesi gere[ince degarjr sa[layacak kanal projelerinin hangi yaprm agamalannda oldulu,
kanalrn ne zamart devreye ahnacafr, proje ile Marmara Denizine yaprlacak derin deqarjda antma-aynqtrrma yapthp
yaprlmayaca[mm araptrnlmasr igin verilen dnergenin "Qevre ve Salhk Komisyonuna" havale edilmesi hakkrndaki il Genel

Meclisinin 0610512016 tarih ve 140 sayrh karanmn aym qekilde kabul edilmesine,
16 Kabul ve 6 Qekimser (Nihat SAGLAM, Hazel YOLGIDEN, Serdar DURA, Adnan OZ, Reqat $tikrti SAKA ve Ceyhun

ALKAN oy alarak, "oyQokluEuyla" karar verildi.

07t06t2016 r90 Krrklareli Valilipinin 1610512016 tarih ve 3439 sayl/rryaz;rs ile yeniden de[erlendirilmek iizere iade edilen;

il Genel Meclisinin 0510512016 tarih ve 141 sayrh kararrndaki "...a;/rrcayurtdrqr tilkelerinde konu ile alakah yaprlan gahgmalann

neler oldufunun araqttnlmasl " ifadesinin grkanlarak,
ilimizde bulunan evsel-sanayi antma tesislerinde olugan atrk gamurlanrun bertarafinda ilgili Yiinetmelik maddelgpitt€fplulEr
uyulmadrfr, uyulmadrlr durumlarda insan safhfir ve gevre kirlili[ine etkilerinin ve almmasr gereken onlemlerin a;d{trnlhifiq*p1t
verilen onergenin incelenmek iizere Qevre ve Sa[hk Komisyonuna havale edilmesine, lf ,""6*rafr]d
23 Kabut ve I Qekimser (Regat $tikii SAKA) oy alarak, "oygoklu[uyla" karar verildi. F, r * 1{r', ]J} fi

\'i"rti*'.t.nrl Wffi



Krrklareli Valili[inin 1610512016 tarih ve 3439 sayirya:ztsl ile yeniden deferlendirilmek iizere iade edilen;

Ergene Havzasr Koruma Eylem Plam kapsamrnda yaprml devam eden OSB'lerin alt yapr projeleri gahqmalarrrun araqtrnlmast,

varsa aksaklklagn nedenleii ve g<iziim <inerilerinin ortaya konulmasr hakkrndaki yazh onergenin incelenmek iizere Qevre ve

Salhk Komisyonuna havale edilmesi hakkrndaki il Genel Meclisinin 0510512016 tarih ve 142 say:|rr karanrun aym qekilde kabul

edilmesine. ooovbirliEivle" kabul edildi.

07t06120r6

Krrklareli Valili[inin 1610512016 tarih ve 3439 say:Jrtyazrs;r ile yeniden de[erlendirilmek iizete iade edilen;

il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 155 sayrh karan ile incelenmek iizere Aile Qocuk ve Engelliler Komisyonuna havale

edilen; ilimizde kapal ve yarr agrk cezaevinde bulunan kadrn mahkumlann ve yanlannda kalan gocuk ve bebeklerin sa[hk ve

sosyal ihtiyaglarrmn karqrianmasr bakrmmdan yaprlan gahgmalann ne dtizeyde oldupu, hamile olan mahkumlarrn safhk

kontrollerinin yaprlmasr anlammda ne tiir uygulamalann yaprldrlr hakkrndaki yazir dnerge geri gekildipinden, konunun

lmesine" "ovbirliEivle" karar verildi.

07t06/2016

Krrklareli Valili[inin 1610512016 tarih ve 3438 sayrh yaz:^st ile yeniden de[erlendirilmek iizere iade edilen;

Kolluk kuwetleiinin toplumsal olaylarda desteklenmesi kapsamrnda il genelindeki destek tabur komutanltklarmrn ihtiyag duyacalr

teghizat ve malzemeleiin almr hususunun, il Ozel idaresinin 2016 Yrh Ek Yatrrrm ve Qahqma Programlna ve 2016 Yth

Performans Programtna ilave edilmesine,
13 Kabul, 10 Ret (Seyhan DELIOGLU, Okay $ERAN, Bora TERZL Sibel QINAR, Kenan QiFTQi, Vedat DAL, Aptullah

MUTLUER, Cavit eabl,ayaN, Giircan KIRIM, Yegim GiRGiN) ve 1 Qekimser ($ahin ARSLAN) oy alarak "oygoklu$uyla"

07t0612016

il Ozel idaresi 2016 yty yatrrrm ve Qahqma Programma ahnan ve il tvtilli E[itim Miidiirltiftiniin "Devam Eden Projeler" baqhpr

altrnda l- Kolo[lu iftot"f" Or*rrn iqi rre qevre Otizenlemesi, 2- istiklal lCunaogau; Mahallesi 16 Derslik Yaprm iqi, 3- Zafet

Mahallesi 16 Derslik Ortaokul Yaprm igi konularnn2014-2015 yilan yatrrrm programlannda da olmasma ra[men uzun siiredir

yaprlamamasrmn nedenlerinin aragtrrrlmasr hususundaki yazl-lrr iinergenin incelenmek izere E[itim, Ktiltih ve Sosyal Hizmetler

havale edilmesine, " ovbirlifiiYle" karar verildi.

07106/20L6

il ftittiir Turizm Mtidiirliigti tarafindan hazrlananTurizm Bdlge Plam ve 2 ilge 2 belde ve 23 kdy ile il Ozel idaresinin de iginde

oldu[u, merkezi Demirkiiy olan Turizm Altyapr Hizmet Birli[i kurulma kararlarrrun ilgili bakankk tarafindan neden onaylamp

yuyrilun-adr[rmn araqtrnlmasr hakkrndaki yazth <inergenin incelenmek iizere Turizm Komisyomrna hav$*odfu+e.gne,

"ovbirliEivle" karar verildi. ;f' * .i..r '
't'*.f'r.,

; Ii\
'l '4rI

{:.fl



Giidtimlii proje kapsammda Trakya Kalkrnma Ajansr'na sunulan Krrklareli Kapsamh Fuar ve Kongre Merkezi isimli projenin

kurumumu z tarafndanuygulanmasrna, soz konusu proje kapsamrnda 750.000,0-0-TL (yedi yiiz elli bin Ttirk Lirasr) (Hisse oram

%50) tuta'nda eg-finansman saflanmasrna, projenin uyiulama srasmda ong<iriilen biitgeden daha yiiksek bir meblap ile

gersekleemesi durumunda kalan kismrn tamamimn karerlanirasrna, proje y*rll: T:*ifj:?i,::ti*r1T":oflhi:?t,*"ff:T;g€I9(il\.r(']rrrs)r \.tuu
para aktarma, bu hesaptan harcam a yapma, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve oluqacak difer belgelei imzarama
t.'..

konularrnda Il ozel iaaresi 6.n"1 S"krjeri 2iya ESEII'in yetkilendirilmesine, "oybirliEiyleon kabul edildi'

0710612016

plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlananrapgnp kabuliine; 2016 y.il'r il Ozel idare biitqesinde 2'150'000,00'TL 6z nakdin

1.500.000,00.Tl,sinin ek odenek or*ur.loro virt ir Ozel idaresigetir-giaer biitgesine ilave edilip, 1.500'000,00'TL'1ik nakdin

Merkez ve ilge koyterinin ihtiyaglan ve idareden gelen Yaklaqrk Maliyet Hesaplan-gd,z oniinde bulundurularak, raporda belirtildipi

" ovbirliEiyle" karar verildi.

il Genel Meclisinin 07l06l2016tarih ve 197 sayrh karan ile,20l6yrhna ait 2.150.000,00-Tl'lik 6z nakdin 1'500'000'00-Tl'sinin

plan ve Biitge Komisyonunun raporu dogruitusunda btitieleqtirilmesi yaprldrfrndan geriye kalan 650'000,00-Tl'nin, kolluk

kuwetlerinin toplumsal olaylarda desteklenmesi kapsamrnda 
-il 

genelindeki destek tabur komutanhklaflmn ihtiyaq duyaca$t

teghizat ve malzemelerin ahmrm gergekleqtirmek amacryla il -Ozel 
idaresinin alabilecefi malzemelerin satrn ahnmasrnda

kullanrlmak ijzere,10 Mart 2006 taai ve'261.04 Sayrh 
-Resmi 

Gazete'de yayrmlanan ivtatg|ti idareler Biitqe ve Muhasebe

yonetmeliSi,nin 37,nci maddesi g.."girr"";-g,r0a.n"t olarak 2016 Yrtr il Ozel-idaresi Gelir-Gider Btitgesine ilave edilmesiyle'

Yedek Odenek tertibine Ek Odenek olarak verilmesine,

13 Kabul, 9 Ret tsivn*t;;;ii;Ciu, gkuy $ERAN, Bora TERZI, sibel QINAR, Kenan 
-QiFTQi, 

vedat DAL, Aptullah

MUTLUER, Giircan KIRIM, y.ui- ctdciNj ve i qekimser ($ahin ARSTAN) oy alarak "oyqokluEuyla" karar verildi'

0710612016

edilmesine, .

18 Kabul ve 5 Qekimser (Bora TERZI, Okay ;ERAN, Seyhan DEL|OGLU, Sibel QINAR, Kenan Q|FTQD oy alarak,

'r ovcokluEuvlat' karar verildi.

ilimizde bulunan evsel-sanayi antma tesislerinde oluqan atrk gamurlanrun bertarafinda insan safhgr ve gevre kirlili[ine etkilerinin

ve alnmasr gereken <inlemlerin araqtrrrlmasr igin yurtdrgr tilkelerde koll ile alakah yaprlan gahqmalann neler oldu[unun

aragtrnlmasr hususund aki yazh onergenin incelenmek tir"." Avrupa Birlifi ve uluslararasr iliqkiler Komisyonuna havale

07106120L6

kanalizasyon foseptik ve dofal antma yaprm i$inde kullamlmak tizere tahsis degigikliEi lmasrna, "oybirlifiYle']

il Genel Meclisinin 2lll1l20l5 tarih ve 2g6 sayrh karan ile ilimiz Babaeski ilgesi koylerinin ihtiyaglanndakullanrlmak tDere

Babaeski ilge Koyleri Hizmet Gotiirme Birli[i hesabrna aktanlan 35.000,00-TL ddenefin, BabaeskiJt:,:::-*li$g51tt


