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1. AEustos avr 5. birlesimine ait tutanak dzetinin sdrtisiilmesi

) Il Genel Meclisi siyasi parti gruplanrun ve balrmsrz tiyelerin meclisteki iiye sayrsmrn de[igmesi
nedeniyle, 5302 Sayrh ll 6zel idaresi Kanunu'nun 16. maddesi ve il Genel Meclisi Qahqma
Y<inetmeliEinin 20. maddesi sereEince ihtisas Komisyonlannln yeniden olusturulmasr.

3. [l Genel Meclisinin 0110812016 gi.in ve 203 sayrh kararr ile il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve
Standartlarrna Dair Y<inetmelikte Defigiklik Yaprlmasrna iligkin Ydnetmelik nedeniyle arttrrrlan 43

memur ve 22 siirekli iggi kadrosunun ihdasr hususununda igigteri ve Qegitli igler Komisyonunca
haztrlanan rap o nrn sunulmasr.

4. il Genel Meclisinin 0110812016 gtin ve 204 sayir kararr ile 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 10.

Maddosinin (l) bendi ve il 6zel idaresi Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iligkin Ycinetmelilin 10.

Maddesi gerelince, 3 adet ig Denetgi Kadrosunun ihdas edilmesi hususununda igigleri ve Qeqitli igler
Komisyonunca hazrrlanan raponrn sunulmast.

5. il Genel Meclisinin 0110812016 gtin ve 205 sayrh karan ile Liileburgaz ilgesi Davutlu Kdyu igme suyu
tesisine yeni terfi ve isale hattr yaprlabilmesi igin 2016 Yrh Yatrtm ve Qahgma Programrna altnmasrna,
gerekli 53.466,93 TL odenelin aktarrlmasr hususununda Plan ve Biitge Komisyonunca hazrrlanan
raDomn sunulmasr.

6. il Genel Meclisinin 02/0812016 giin ve 212 sayh karan ile ilimiz Prnarhisar ilgesi islambeyli Kdyiine
lgme Suyu Sondajr agrlabilmesi igin sciz konusu igin 2016 yrh il Ozel idaresi Yatrrrm ve Qahgma
Programma almmasr ve gerekli olan 57.907,07 TL (KDV dahil) odenelin aktartlmast hususununda
Plan ve Biitce Komisyonunca hazrlanan raporun sunulmasr.

il Genel Meclisinin 0410812016 gi.in ve 223 sayh karan ile ertelenen Ilimizde bulunan evsel-sanayi
arrtma tesislerinde olugan atrk gamurlanmn bertarafinda insan salhfr ve gevre kirlili[ine etkilerinin ve
almmasr gereken <inlemlerin aragtmlmasr igin yurtdrgr iilkelerde konu ile alakah yaprlan gahqmalarrn

neler olduEunun aragtrrrlmasr hususununda Qevre ve Sa$rk Komisyonunca hazrrlanan raponrn
sunulmasr.

8. il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 227 sayh karan ile ertelenen ilimizde bulunan evsel-sanayi
arrtma tesislerinde oluqan atrk gamurlarrnrn bertarafinda ilgili Y0netmelik maddelerine uyulup
uyulmadr[r, uyulmadrsr durumlarda insan saphlr ve gevre kirlililine etkilerinin ve almmast gereken

cinlemlerin ara$trrrlmasr hususununda Cevre ve SaEhk Komisyonunca hazrlanan raporun sunulmasr.

9. il Genel Meclisinin 0510812016 giin ve 229 sayh karan ile ertelenen ilimiz Ltileburgaz ilgesi Sakrzk6y
Kdytintin "Tanmsal Alt B0lge ve Geligme Konut Alam" amagh 1/5000 dlgekli Naztm imar Planlanmn
yeniden deperlendirilmesi hususununda imar ve Bayrndrrhk Komisyonunca hazrlanan raporun
sunulmasr.



Il Genel Meclisinin 0510812016 grin ve 230 sayth karan ile ertelenen ilimiz Vize ilgesi Evrencik k6yti
kciy yerlegik alanrmn yeniden tespit edilmesi hususununda imar ve Baymdrrhk Komisyonunca
hazl;rlanan rap orun sunulmasr.

Il Genel Meclisinin 0510812016 gtinve 231 sayrh karan ile ertelenenllimizVize ilgesi, Okgularkciyii
koy yerlegik alamnrn yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Baymdrrhk Komisyonuo." hanrlanan

il Genel Meclisinin 05/08/2016 giin ve 232 sayrh kararr ile ertelenen ilimiz Babaeski ilgesi, Terziler
kdyti kdy yerlegik alantrun yeniden tespit edilmesi hakkrnda ima. ve Bayrndrrlk Komisyonunca
haztlqnau aporun sunul mas r.

il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 233 sayrh karan ile ertelenen ilimiz Merkez ilgesi, Karakog
kdyii, 135 ada,9 parselde "sosyal Tesis Alam" amagh 1/5000 dlgekli Nazrm imar piam ve ..yurt
Alanl" amagh l/1000 Olgekli Uygulama imar Planr yaprlmasr hakkrnda imar ve Bayrndrrlk
Komiqyonunca hazrrlanan raporun sunulmasr.

il Genel Meclisinin 05/08/2016 gtin ve 234 sayrh karan ile ilimiz Merkez ilgesi, Ahmetge k<iyii kciy
yerlegik alanmrn yeniden tespit edilmesi haklanda imar ve Bayrndrrlk Komisyonunca hanrlanart

il Genel Mecli 9esl,
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il Genel Meclisinin 0510812016 giin ve 236 sayth karan ile ilimiz Demirkciy ilgesi igneada K6yu
Panayrr sahilinde, Begendik k<iyii civarlannda yunus bah[r yavrularmrn sahillere vunnasl ve aynl
sonrnun Bulgaristan sahillerinde de yagandrSr duyumundan dolayr konunun aragtmlmasr igin verilen
yazir tinergenin incelenmesi hususunda Qevre ve Saflrk Komisyonunca hazrlanan raporun
sunulmasr.

il Genel Meclisinin 0510812016 gtin ve 237 sayrh karan ile iller Bankasr Genel Miidiirliigtiniin k<iy
kalkrnma paylanndan alt yapr proje ve yaprm igleri igin Krrklareli il Ozel idaresine proje igin odenek
aktanlmast konusunun aragttnlmasr ile ilgili yazir dnergenin incelenmesi hususunda Plan ve Biitge

il Genel Meclisinin 0510812016 g:drn ve 237 sayrh karan ile Kciylerimizde ya$ayan kadrn ve
genglerimize ekonomik gelir saglayacak, ekonomik anlamda kdylerimizi cazip hale getirecek projelerin
araqttnlmast ve hayata gegirilmesi ile ilgili yazh dnergenin incelenmesi hususunda Aile, Qocuk ve

Komisyonunca hazrlanan

il Genel Meclisinin 0210812016 tarih ve 211 sayrh karanna istinaden; Krrklareli Il }zelidaresi 2017
Yrlr Yatrnm ve Qahgma Programt tasla[r hakkrnda ilgili komisyonlar tarafindan hazrlananraporlarm

Gelecek birlesim tarihinin

il Genel Meclis Baqkanr


