
2016 YILI iL GENEL MECLiSi KT{SIM AYI KART{R OZETLERI

I

yayrmlanarak yiiriirltife giren il Ozel idaresi Biitge ve Muhasebe Usuli.i Yonetmeli[i'nin 27. maddesi gere[ince haztrlanan :?::lyrir it Ozel idaresi Hazrrlk Btitgesi ve eklerinin incelenmek iizere "Plan ve Biitge Komisyonuna" havale edilmesine' 
I

"oybirliEiyle" karar verildi. 
'Krrklareli il Ozel idaresinin 2017 yhPerformans Programrrun incelenmek tizere Plan ve Biitqe Komisyonuna havale edilmesine, I

hazrlanacak olan raporun il Genel Meclisi'nin devam eden Kasrm ayr toplantrstnda deferlendirilmesine, "oybirlifiyle" karar 
I
I

5302 Sayrl il ozel idaresi Kanununun 10/f maddesine istinaden, vize orman igletme Miidtirlufii Yumuftatep" oT_11.]:l:jT: 
l

$ef'li[i galqma alanr iginde bulunan 17.223,5g m2'!ik alanrn, mezarlrk yeri olarak kullanrlmak i.izere Krqlacrk Koyii Muhtarlt[tna

verilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

ilimizde yaSayan oztirlii vatandaglar rmlza ydnelik yaprlmasr diigiiniilen projeler igin, kurum-kuruluq ve ailelerin katrldrpr engelli

vatandaglanlmrzln sorunlan ve goziim onerilerinin tispit edilmesi hakkrnda, Aile Qocuk ve Engelliler Komisyonu tarafindan

hazrlananraporun kabuliine, komisyon raporu ornefinin,.ii Or"r idaresi, it riau< Sagirfr Miidtirlii[u, Aile ve Sosyal Politikalar il
lMtidiirliiAti, orman ve su igieri Mitiiirlilfo, Qahgma ve Iq-Kur gube Miidtirlii[ti, rti*iy". q*atlar Dernefi Baqkanhgr, il Milli

l;;il'ililii;ilAii, Krrklareii Belediyesi, it sugtrt trrtiidrirtiisri, Grda Tarrm ve Hayvancrhk il Mtidtirlii$i, il Genqlik Hizmetleri ve

I sior (Genclik lr,iert<ezi Miidiirliigii) tvtiidiirltlgii'ne tevdiine, "
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03ftu20t6 286 5302 Sayrl il 6zel idaresi Kanunu'nun 10/f maddesine istinaden, idaremize igletme hakkr verilmig olan, ilimiz Yize ilgesi

Krglacrk Koyti, panayrr iskelesi Mevkiinde Miilkiyeti Maliye Hazinesi adtna orman Genel Miidiirliigii'ne ait, 5'1 Hektar

yiizolgiimlti, orman nitelifindeki yumurta tepe Orman iqletme $efli[i Amenajman Plam 39 No.lu bolme igerisinde kalan Panaytr

C Tipi Mesire yerinin, 25 yrlh[rna Krqlacrk foy Vuhturligrna verilmesi konusunun incelenmek izete Plan ve Btitqe Komisyonuna

havale edilmesine, "oytrirlifiyle" karar verildi. ;,*: ,,, - --
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03/11/2016 287 ilimiz Liileburgaz ilgesi Turgutbey Koytintin kanalizasyon yaplm iqi odenefinin tek bir yerde toplanmasr ve toplanan yerden bu

igin yiirtiti.ilmesi igin il Genel Meclisinin 0710612016 tarih ve 197 sayrh karan ile, LtileburgazllEe kciylerinden Turgutbey Kdyiiniin
Kanalizasyon yaplm iginde kullanrlmak iizere Liileburgaz ilgesi Koylere Hizmet Gdtiirme Birligi hesabtna aktanlmasrna karar

verilen 316.608,00- TL odenegin yine aym igin yaprlmasr igin il Ozelldaresi Su ve Kanal Hizmetleri Miidiirltiltine aktanlmastna

"ovbirliEivle" karar verildi.

o4/rt/2016 288 ilimiz Merkez ilgesi, Yi.indalan koyti koy yerlegik alanrrun yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek i.izere imar ve Bayrndrrhk

Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

04/1U20t6 289 il Genel Meclisinin 02.01.2016 tarih ve 25 sayrh kararma istinaden, il Ozel idaresi tarafindan yaprlan ig ve iglemlerin hizmet

bedelleri belirlenmiq ancak bankalardan gorevlendirilen exper ve vatandaqlarca dosya incelenme bedeli belirlenmemig olup, il
Genel Meclisi tarafindan dosya inceleme bedelinin belirlenmesi teklifinin "Plan ve Biitge Komisyonuna" havale edilmesine,

"oybirliEiyle" karar verildi.

oTtLt/2016 290 50i8 Sayrfi Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44. Maddesine istinaden 1810112007 tarih ve 26407 Sayrh Resmi

Gazetede yayrmlanarak yi.irtirlii[e giren. 2006111545 Karar Sayrh Tagrnrr Mal Yonetmeli[i'nin 31. Maddesi ve Taqrnrr Mal

Yonetmelili Genel Tebligi (Sayr:l) hi.ikiimleri geregince, Al-ko solo T23-125.HD V2 marka gim bigme traktortniin Genglik

Hizmetleri ve Spor il VtfidUrttiEtine bedelsiz olarak devredilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

07t11/20t6 291 imar ve Bayrndrrlk Komisyonu tarafindan haztlanan raporun kabuliine, ilimiz Vize ilgesi Kiigtikyayla koyti koy yerleqik alanrntn

yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalan esnaslnda raporda belirtilen son ev tespitlerinin teknik komisyonca

dikkate ahnmastna,"oyb irlifiiyle" karar verildi.

07/Ll/20r6 292 imar ve Bayrndrrlk Komisyonu tarafindan hazrrlanan raporun kabuli.ine, ilimiz Kofgaz Ilgesi k6y yerleqik alannm yeniden tespit

edilmesine, teknik komisyonun gahgmalan esnasrnda raporda belirtilen son ev tespitlerinin teknik komisyonca dikkate altnmastna,

"oytrirliEiyle" karar verildi.

07/LL/2016 293 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazvlanan raporun kabuliine, ilimiz
alanrnrn yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalan esnastnda

komisvonca dikkate altnmastna, "ovbirlifiiYle" karar verildi.

Pehlivankoy ilgesi
raporda belirtilen

Kumkdy koyti kdy yerleqik
son ev tespitlerinin teknik



ilimiz Merkez ilgesi, Karakog Koyti, i06 ada 14 parselde irzerinde cifrenci yurdu..yaprlmast maksadryla "sosyal ve Kiiltiirel Tesis

Alanr,,amagl 1/500b Oi;.r.li N"ir- imar planr ve "Yurt Alanr" amagh 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planr yaprlmasr talebinin

incelenmek'izercimarveBayrndrrlrkKomisyonunuha,,

08/tLl20L6

yazironergenin kabuliine, IlimizBabaeski ilgesi Koylere Hizmet Gottirme Birligi tarafindan yaprlan ihalelerden tasarruf saflanan

gg.g12,46-TL odenefin,53.000,00 TL'sinin Sofuhalil koyii igme suyu sondaj yaprm iginin yaprlmasr igin; 20.000,00Tt-,tiiil

Nadrr6 koy muhtarlfr wC yaplm iqi ve gevre diizenlemesi yaplml igin; 15.812,46 TL'sinin Taqafrl koyii WC yaprm iqi igin

Babaeski Kavmakamltft fOvt.ie Hizmet Gottit*" Bi

LLtlt/2016

ilimizde 2016 yrl envanter galqmalarr kapsamrnda, koy igi yollarrn, birinci derece, ikinci derece ve kdy igi yollar aynmtnda tasnif

edilerek uzunluk ve standartlannrn gtincillenmesi konusunun incelenmek tizere "Alt Yapr Hizmetleri Komisyonuna" havale

edilmesine, "ovbirlifiiYle" karar verildi.

tu11t20t6

ilimiz Babaeski ilgesi Ertu[ral k6yii koy yerlegik alanrnrn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek izere imar ve Bayrndrrhk

Komisvonuna havale edi lmesine, "oybirlifiyl"" kq{?{-y"4]4i
L4tLU2016

ilimiz Pehlivankoy ilgesi Yeqilova koyii koY yerleqik alanrnrn yeniden tespit edilmesr teklifinin incelenmek iizere imar ve

Bayrndrrhk Komis havale edilmesine, " trirliEiyle" karar verildi.
L4lrv20r6

llimiz Pehlivankoy ilgesi Dofanca kdyo koy yerlegik alarurun yeniden tespit edilmesi teklif,rnin incelenmek iizere Imar ve

rndrrhk Komi onuna havale edilmesine, " birliEiyle" karar verildi.
L4/tL/2016

;r.lllmlz rentrvanKoy ilgesi Kuqtepe koyii kOY Yerleqik alanrrun yeniden
le" karar verildi.

tespit edilmesi teklifinin incelenmek iizere Imar ve

Bavrndrrhk Komis havale edilmesine, "oYbirliEi
L4nr/20L6

ilimiz Prnarhisar ilqesi futbol sahastnda bulunan soyunma odalanna ilave olarak tribiin iistiine yapmurdan korunmak igin

aorlmast ve ilave tribiln Yaplm islerinin 2017 v:lt Yattrtm ve Irsnra Prop.rarnltta allnmastna, " birliiivle" karar verildi.t5ftr/20t6
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L6/1r/2016 302 2016 Yfi il Ozel idaresi Biitgesinin; Destek Hizmetleri Mridiirlirfti 44.39.43.00101.3.9.37.00/05/06.1 Taqrt Ahmlan tertibinde
bulunan 400.000,00-TL odenepin,2016 yrh igerisinde araq ahmrna ihtiyag duyulmadrfrndan, odene[inin ihtiyag duyulan 2016 y:Jr

Il6zel idaresi Gider Biitgesinin Plan Proje Yatrnm ve inqaat Mtidiirlii$ti altrnda bulunan 44.3932.A0.00/01 .3.9.34.00105/06.7.1.01

Krrklareli Fuar ve Kongre Merkezi Projelendirme igi Projesi Tertibine aktanlmast konusunun incelenmek izere Plan ve Biitge
Komisyonuna havale edilmesine, "ovbirlifiiyle" karar verildi.

L6/Lt/2016 303 2016 yirDofrudan Faaliyet Desteli Programr kapsamrnda;Trakya Kalkrnma Ajanst'naKrrklareli il Ozel idaresinin deortak
oldulu "Osmanh Mirasr Kolollu Yenileniyor" isimli projenin kurumumuztarafndut Ortak olarak uygulanmasrna, taahhiit edilen

10.899,00 TL tutarrndaki eq-finansmanln sallanmasrna, proje ytiriitiimil srrastnda, proje hesabmt agma, proje hesabma para

aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve olugacak di$er belgelerr imzalama konulannda Ziya ESER'in yetkilendirilmesine,

" oytrirliEiyle" karar verildi.

L7/rt/2016 304 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 36'ncr maddesi ve 10.06.2007 tarih ve 26548 sayth Resmi Gazetede yayrmlanarak

ytiriirliife giren il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iligkin Yonetmelilin i1'nci maddesi gerefince; 1 adet 8.

derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek 8. derece Tekniker(Engelli) olarak, 3 adet 5. derece Miihendis kadrosunun iptal edilerek
8. derece Miihendis olarak, 1 adet 5. derece Miihendis kadrosunun iptal edilerek 7. derece Miihendis olarak, bog kadro derece

deeisikliAi yaprlmasma, "oybirliAiyle" karar verildi.

t7/11/2016 30s Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlanan
vatandaglarca dosya inceleme talebinde bulunulmasr
ahnmasma, mevcudun" ovtr irlifivle " karar verildi.

idaremizden bankalardan gorevlendirilen exper ve
inceleme bedeli olarak 50,00 (Elli) TL hizmet bedeli

raporun kabuliine,
durumunda, dosya

L8tlt/2016 306 ilimiz Merkez ilge Dolhan koyir k6y yerleqik alanrnrn yeniden tespit edilmesi teklifinin inceienmek tizere Imar ve Bayrndrrhk
Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

LSltr/2016 307 ilimiz Merkez ilge Koylere Hizmet G<itiirme Birli[ince yaprlan iglerden arta kalan; Merkez Kavakdere Koyti Kanalizasyon igi

ihalesinden arta kalan 92.472,20 TL, Merkez Yoriikbayrr Koyii Kilit parke Tagr igi ihalesinden arta kalan 4.115,09 TL, Merkez
Devegatak Koyii Kilit parke Tagr igi ihalesinden arta kalan 14.453,00 TL, Merkez Eriklice Koyij Kilit parke Tagr igi ihalesinden

arla kalan i4.i80,51 TL, Merkez Yirndoian Koyii Kilit parke Taqr igi ihaiesinden artakalan 5.468,57 TL olmak iizere toplam
130.689,37 Tl.nin ahnarak; Merkez Karahamza K6yii Kanalizasyon yaplm iqinde kullanrlmasr igin Merkez ilge Koylere Hizmet
Giitiirrne B i rli gine aktanlmastna, "oyb i rl iliyle" karar verildi.
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ilimiz Demirkoy ilgesi, Limank6y koyii, 115 ada 39 parsel numarah, 44.g49,78 m2 ytizolgiimlii taqrnmazizettnde "Turizm Tesis

Alani,, amagh 1/5000 olgekli Nazrm Imar Planr ve "otel Alanr" amagh 1/1000 olgekli Uygulama. imar Planr yaptlmasr talebinin

in""t.no"t tir"r" i*ur rri Bayrndrrhk 66pisyonuna havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi'

18/tt/20L6

plan ve BiitEe Komisyonu tarafindan haztlanan raporun kabuliine, 2016 yrh it 6ze1 idaresi Btitqesinin Destek

Hizmetleri Mirdtirliigi 44.3g.43.0010r.3.g.37.00/05/06.1 Tagrt Ahmlarr tertibinaen +d0.000,00-TL ddenefin altnarak, 2016 yrh il

Ozel idaresi Gider Eiitgesinin plan proje yatrnm u. inguaiMiidiirliigi altrnda bulunan 44.39.32.00-00/01.3.9.34'00/05106'7'1'01

Krrklareli Fuar ve Kongre Merkezi plojelendirme i$i Projesi Tertibine aktanlmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi'

t8/11/20L6

il Genel Meclisinin 21.1I.2015 tarih ve 286 sayrh karan rle 07.06.2016 tarih ve 197 Sayrh Karan neticesinde Vize Koylere Hizmet

G6tiirme Birlifiine odenefi aynlan projelerin yaprlan ihaleleri sonucunda artan toplam 98.481 .47-TL odenesin; 25'000,00 TL sinin

Sergen Koyilne wc yapim lli iqi", 20.000,00 TL sinin Hamidiye K<tyii parke taqr yaprm igi igin, 3.48r,47 TL sinin Evrencik koyti

Sa[1k Ocafrnrn boya ve badanasr igi igin, 50.000,00 TL sinin de Vize koylerinin katr atrklannrn toplanmasr iginde kullanrlmak

izeremotorin almr igin Vize Koylels Hizmet Gottirme BirliEine aktanlmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

2t/LL/2016

ilimiz Dernirkoy ilgesi Koylere Hizmet Gotiirme Birli[i tarafindan ytiriitiilen ihalelerden kalan toplam 1]I'512'00-TL

(yiizyetmigbirbinbegyiizyetmiqikilira) odenesin; Hamdibey Koyii 3r.572,00-TL Kilit parke Taqr yaprmt, Boztaq Koyii25'000,00TL

Kilit parke Taqr yaprmr, Balaban Koyii 30.000,00-TL Kilit parke Taqr yaprmr, Sivriler Koyii 30.000,00-TL Kilit parke Taqt yaptmt,

BeSendik Koyii 15.000,00 TL Koy Konafr Bakrm ve onairmr, Armutver:."56yq 20.000,00 TL Kiiit parke Taqr yaprmr, Avctlar

Koyii 20.000,00 TL Kilit parke Tag, yapimr iqlerinde kullanrlmak iizere il Ozel idaresi Yol ve Ulaqrm Hizmetleri Miidiirlii[iine

aktanlmastna, " oybirlifiyle" karar verild!

2L/filz0rc

5302 Sayrli il Ozel idaresi Kanunu'nun 10. maddesi (L) bendi ve 10.06.2007 tarih ve26548 sayih Resmi Gazetede yaytmlanarak
.. ..r..y -:. ,- ,,i,.Ozelidareleri Norm Kadro ilkove Standartlarrna iligkin Yonetmelifiin" i3. maddesi ve gegici 2. maddesi

yururlugeglren rIvLeL lualgrgrtl\rlurt\dLu\rrrNv_vvu- -r-_- \r^a:- _r_rT.rrTT\if^_/),-

;;G;;;,"ii Or"i idaresi emrinde siirekii iqgi kadrosunda diiz iqgi pozisyonunda gahgmakta olan Metin TUTULMAZ'rn,

I4llllz116tarihinden itibaren emeklili[e aynlmasrndan dolayi kadrosunun iptal edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi'

22/tI/20L6

5302 Sayrir il Ozei idaresi Kanununun 10/f maddesi geregince; ilimiz Merkez Karakag Mahallesi, istiklal Caddesi, Ozel idare

ighanr Binasr 2. KatNo: 15 adresinde bulunan igyerinin elektrik, lsrnma ve di[er giderlerinin kendileri tarafindan karqrlanmak
^'ti l-^.i-artrrqrrr

izere, kamu hizmeti gormekte olan Krrklareli Sakatlar Dernefi adrna 3 (iiq) yrl si.ireyle bedelsiz olarak tahsis edilmesine,

"ovbirliEivle" karar verildi

23trr/2016
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Alt yapr Hizmetleri Komisyonu tarafindan hazll.lanan raporun kabuliine; hazrclanan rapor do[rultusunda, ilimizde 2016

yrir envanter galgmala1r kapsamrnda, birinci derece, ikinci derece ve k6y igi yoliar aynmtnda tasnif edilerek uzunluk ve

standartlarrrun, I. derece asfait 840 km, I. derece stabilize 48 km, II. derece asfalt 434 krn, II. derece stabilize 481 km, Ii. derece

tesvive 16 km. II. derece ham yol (mutasawer) 99 km, I. derece koy yolu 785 km, II. derece kdy yolu 1030 km ve kdy igi I. derece

i 103 km olmak i.izere toplam 1918 km yol afir olarak giincellenmesine, "oybirli$iyl"" \q{q{ t"tildi.

23/tL/2016

Plan ve Btitge Komisyonu tarafindan hazrlanan laporun kabuliine,

Kanunu,nun 10. ve 31. maddesi gerefince haztrlanan Krrklareli il
dofrultusunda 5302 Sayrh il Ozel idaresi
2017 Y:]rr Performans Programtnrn kabul

hazrclanan rapor
Ozel idaresi'nin

edilmesine, "ovbirlifiyle" karar verildi.

24nr/20t6

ilimiz Ltileburgaz ilgesi Sakrzkoy (Trrtandere) Sulama Goletine Kapah Sistem sulama Tesisi Kurulmasr Iqi ihalesinden arta kalan

19.0g0,00TL ile Eskibedir Koyii H.i.S. Goleti yaplm igi igin iqletme Miidtirliigiine aktanlan 20.000,00 TL odene$in, Qengelli

Koyii,niin Ayakl igme suyu Deposunun bakrm ve onanm iginin yaptlmasr igin Su ve Kanal Hizmetleri Miidiirhi[ii'ne
aktanlmasrna, "oybirlifiyle" karar verildl

24/Lt/20016

Krrklareli il Ozel idaresi 2017 Y:irr Yattnm ve

hazrrlanan raporun kabuliine. raporda belirtilen
Qahgma Programt tasla[r hakkrnda

orojelerin il 0ze1 idaresi 2017 Y:'lr
Alt Yapr Hizmetleri Komisyonu tarafindan
Yatrnm ve Qahgma Programtna ahnmastna,

"ovbirliEivle" karar verildi.

2s/11/20L6

deperlendirilmesi amacryla tahsis depilikligi yaptlmastna, "oybirlifiyle" karar verildi.

il Genel Meclisinin 1111112016 tarih ve 295 sayrh karart ile Nadrrh koy muhtarhfr WC yaprm i;i
igin 20.000,00-TL, Tagaprl kdytl WC yaplm i;i igin 15.812,46 Tlodenek aynlarak Babaeski

G6tiirme Birlisine aktanlan bu odeneklerin Birliklere yardtm mahiyetinden altnarak,

ve gevre diizenlemesi yaptmt iqi
Kaymakamhfr Koylere Hizmet
Kdylere Yardrm mahiyetinde

28trr/2016

20i7 Yrh il Ozel idaresi Biitgesi ile ilgili Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan haztrlanan raporun kabuliine, 2017 yrh igin

51 .000.000.00-TL olarak kabul edilen biitqenin ra rda belirtildiAi sekilde rhmrnrn yaprlmastna. "oybirlifiyle" karar verildi.
28trt/20t6

iiimiz Vize ilgesi Krglacrk K6yii, Panayrr iskelesi Mevkiinde Miilkiyeti Maliye Hazinesi adtna Orman Genei Miidiirlti$i'ne ait, 5.1

Hektar yiizolgiimlti, Orrnan niteligindeki Yumufta tepe Orman iqletrne $efligi Amenajman Plant 39 No.lu bolme igerisinde kalan

panayrr C Tlpi Mesire yerinin, 25 yrlhfrna Krglacrk Koy Muhtarirfrna verilmesi hakkrnda Plan ve Biitqe Komisyonunun konu

devam ettisinden komisyon raporunun Arahk ayr toplanttstnda sunulrnastna, "oybirlifiyle" lgryI "9144

28tLr/2016
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