
in Lzmiuannsi KANUNUNUN 12. MADDnsi cnnnGiNcn;
rr. nONnM KIRKLanEr,i L GENEL unclisiNiN anLLIK AYI:. ninr,n$iuiNn

,q.ir cUNnnvI

ninrn$ivt cuNu :03/r2/20rs - PER$EMBE
siRLE$iIvI s.q.ari : 10.30

ninr,ngivt vnni : il cnNpr, vrncrisi ropr..q.NTl SALONU

No cUNDEM KONUSU
1. Aralrk ay r 2, birlegimine ait tutanak bzetinin gciriigiilmesi.

7
il $zel idaresinin 0211212015 tarih ve 12812 sayrh, il Ozel idaresinin 2015

Qahgma Programrnda olup gegitli nedenlerden dolayr gergeklegtirilemeyece[i
2015 Yrh Yatrtm ve Cahsma Programmdan qtkanlmasr teklifinin goriigiilmesi.

Yrh Yatrtm ve
anlaqrlan iglerin,

3.

il Genel Meclisinin I0llll2015 tarih ve 268
mevzuatmda yaprlan deligikliklerin meralara,
olumsuz etkilerinin aragttnlmast hususunda

hazrlanan raporun eoriisiilme si.

sayrh kararr ile 30 Ekim 2015 tarihinde mera
gevreye, tanm ve hayvancrhla olumlu ya da

Tarrm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan

4.

il Genel Meclisinin I2llll20I5 tarih ve 270 sayh karan ile Krrklareli Merkez Kuzulu Koyi.i,

102 ada, 26 parsel numarah ve 15.000,00 m' yizolgiimlti tagrnmaz ijzerrnde "Tanm ve

Hayvancrhk Tesis Alanr" amagh 1/5000 cilgekli Naztm imar Plam ve 1/1000 olgekli Uygulama
imar Planr yaprlmasr hususunda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haznlanan raporun

soriisiilmesi.
il Genel Meclisinin I3llll20I5 tarih ve 27I sayh karan ile Ilimiz Liileburgaz Ilgesi, Hamzabey
kclyii k<iy yerleqik alamrun yeniden tespit edilmesi hususunda Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu
tarafindan hazrlanan rapomn goriisiilme si.

6.

il Genel Meclisinin 16llll20l5 tarih ve 273 sayir karan ile Ilimizdeki kapah havzalarda agtlan

su kuyularrmn frili durumlan, sorunlan, uygulama durumlan ve yasal mevzuat durumlanrun
aragturlarak il Genel Meclisine bilgi verilmesi hususunda G<jletler ve Su Urtinleri Komisyonu
tarafindan haztlanan rap orun sortistilme si.

7.

il Genel Meclisinin 1611112015 tarih ve 274 sayth kararr ile Ilimizdeki koylerde igme suyu
kirliklerinin ve sorunlarrmn nedenlerinin aragtrrlarak goztim dnerileri hakkrnda Il Genel
Meclisine bilgi verilmesi hususunda Qevre ve Sa[hk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun
sdriisiilmesi.

8.

Il Genel Meclisinin I7lIIl20I5 tarih ve 275 sayir karan ile ilimiz genelinde bulunan iig adet

Organize Sanayi Bolgesinin faaliyet konulanna uygun olarak Mesleki OSB Liselerinin

kurulmasr igin gerekli aragtrrmalann yaprlmasr ve konu ile ilgili kurumlarla goriigmeler

yaprlmasr hususunda E[itim, Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan hazrlanan
raporun gririigiilmesi.

9. Gelecek birleqim tarihinin tespiti

el Meclis Bagkanr


