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idaresirrin 0311212015 tarih ve 12838 sayrh, il emrinde 4857 savrh

tabi daimi ilqi statrlisiinde gahgan personel igin ihtiyaq
lan pozisyonlarrn belirlenmesinde bazr pozisyonlara ihtiyag duyuldulundan ilave olarak
lanan (V) sayrh Silrekli iggi Kadro ihdas Cetveli ile (VI) sayrh Stirekli iqgi Kadro

iqiklik Cetvelinin onaylanmasr ve Krrklareli il Ozel idaresi i99i Unvan De$igiklilinde
lacak Usul ve Esaslar Hakkrnda YonetrnLelik ile Krrklareli il Ozel idaresi iggi Pozisyonlart

Tammlarr YtinetmeliEi taslaklannrn
I idaresinin 0211212015 tarih ve 12812 saytlt, Il Ozel 2015 Yth Yattnm ve

rgma Programmda olup gegitli nedenlerden dolayr gergeklegtirilemeyeceli anlagrlan iglerin,
5 Yrh Yatrnm ve rkanlmasr teklifinin edriisiilmesi.

intn03ll220l5 tarih ve 12879 sayrh, il Genel Meclisinin 0410912015 tzrihve 221

r|1 kararr ile il Ozel idaresi 2016 Yrh Yalrnm ve Qahgma Programma ahnan ve Genglik ve

Komisyonu tarafindan haztlananraponm 6. maddesinde yer alan "Krklareli Amatdr Spor

li.iplerine nal,idi yardrm yaprlmasr" ifadesiinin il Ozel idaresi 2016 Yrh Yatrnm ve Qahgma

Meclisinin
rnda yaprlan

etkilerinin

l0llll20l5 tarih ve 268
deligikliklerin meralara,
aragtrilmasr hususunda

sayrh karan ile 30 Ekim 2015 tarihinde mera
gevreye, tanm ve hayvancrh[a olumlu ya da

Tanm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan

nel Meclisinin l2lIIl20l5 tarih ve 27(l sayir karan ile Krrklareli Merkez Kuzulu K6yii,
ada, 26 parsel numarah ve 15.000,0t0 m' ytizdlgi.imlti tagrnmaz i.Zerinde "Tarlm ve

r[k Tesis Alam" amagh 1/5000 dlgekli Naztm Imar Plam ve 1/1000 619ekli Uygulama

Plam yaprtmasr hususunda imar ve Ba'yrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrrlanan raponxl

I Meclisinin 1yl12015 tarih ve 271 sayh kararr ile ilimiz Ltileburgaz ilgesi, Hamzabey

kdy yerlegik alanmrn yeniden tespit edlilmer;i hususunda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu

enel Meclisinin 16/l ll20I5 tarih ve 273 sayil karan ile ilirnizdeki kapah havzalatda agrlan

kuyularrmn frili durumlan, sorunlarr, uygularna durumlan ve yasal mevzuat durumlanmn

gtrnlarak il Genel Meclisine bilgi verilmesi hususunda Goletler ve Su Urtinleri Komisyonu

Meclisinin 1611112015 tarih ve 21'4 sayir karan ile ilimizdeki kdylerde igme suyu

iklerinin ve sorunlanrun nedenlerinin aragtrnlarak g<iztim Onerileri hakkrnda il Genel

lisine bilgi verilmesi hususunda Qewe ve Sa$hk Komisyonu tarafindan haztlananraporun

nel Meclisiinn 17llll20l5 tarih ve 27!i sayh karan ile ilimiz genelinde bulunan iig adet

ize Sanayi Bdlgesinin faaliyet konulanna uygun olarak Mesleki OSB Liselerinin

masr igin gerekli aragtrrmalarrn yaprlmasl ve konu ile ilgili kurumlarla gciriigmeler

ilmasr hususunda Efitim, Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafi

birlegirn tarihinin tespiti.
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