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1. Haziran ayr 2. birlegimine ait tutanak <jzetinin gciriigiilmesi.

) Il Genel Meclisinin 0310512016 taih ve 124
kciyti kdy yerlegik alanmrn yeniden tespit
tarafindan hanrlanan raporun gciriiqi.ilmesi.

sayrlr karanna istinaden; Ilimiz
edilmesi hakkrnda imar ve

Prnarhisar ilgesi, Tozakh
Bayrndrrhk Komisyonu

3. il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 125 sayrh kararma istinaden; IlimizPrnarhisar ilgesi, Qayrrdere
k<lyii kdy yerlegik alarumn yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu
tarafindan hazrlanan raporun grirtistilmesi.

4. il Genel Meclisinin 0310512016 tarih
kdy yerlegik alarurun yeniden tespit
hazrlanan rap o nrn gdrtisiilme s i.

ve 126 sayrh kararma istinaden; Ilimiz Vize ilgesi, Akprnar kiiyri
edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan

5. il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 139 sayrh karanna istinaden; ilimiz Liileburgaz ilgesi Sakrzkoy
K0ytintin "Tanmsal Alt B<ilge ve Geligme Konut Alam" amagh 1/5000 rllgekli Nazrm imar Planlannrn
yeniden deferlendirilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun
sdriistilmesi.

6. il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 150 sayrh karanna istinaden; ilimiz Merkez ilgesi, Kayah kdy
yerleqik alammn yeniden tespit edilmesi hakkrnda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
hazrlanan rap onm gd riisiilme si.

1 il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 143 sayrh ararrra istinaden; Ilimiz Liileburgaz Ilgesi Yenitagh
Koytinde kurulu olan baz istasyonlarrmn insan ve gevre saghgr agtsmdan delerlendirilmesi hakkrnda

Cevre ve SaEhk Komisyonu tarafindan haztrlanan raporun g<iriigi.ilmesi.

8. il Ozel idaresinin personel ihtiyacrmn kargrlanabilmesi amacryla KPSS yoluyla personel altmlart
iglemlerine esas olmak ijzerc daha 6nce ihdas edilen teknik kadrolarda iptal ve bog kadro derece

deligiklili yaprlmasr hakkrnda igigleri ve Qegitli iqler Komisyonu tarafindan hazrlanacak raporda

aynca, il Ozel idaresinin 1810512016 tarih ve 5727 sayir;2. derece miihendis kadrosunun iptal edilerek

5. derece miihendis olarak kadro deligiklili yaprlmast hususunun igleme alnmamasr teklifinin
deEerlendirilmesi.

9. il Genel Meclisinin 0410512016 tarih ve 129 sayir kararrna istinaden; ilimiz Yize-Pazarh Kriyti Sulama

Gciletine Kapah Sistem Sulama Tesisi yaplmr igi igin il Genel Meclisinin 27lIIl20l5 tarih ve 286 sayrh

karan ile 2016 yrh btitgesinde ayrrlan 6dene[in, amacl dolrultusunda kullamlmasr imkam bulunmadr$r

tespit edildi[inden, odenek konusunun yeniden delerlendirilmesi hususunda Plan ve Biitge
Komisvonu tarafindan hazrlanan raporun g<lriisiilmesi.
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Il Genel Meclisinin 0410512016 tarih ve.130 sayrh kararma istinaden; ilimizyize-Krziagag K6yi.i
fllrgsuyu Sondaj Kuyusu Yaprm i$i igin il ceneiMeclisinin 2711112015 tarih ve 2g6 nolu kararr ile
2016 yrh biitgesinde aytian cidenepin, dUzenlenen teknik rapor geregince igme suyunun yeterli oldu[u,
sondaj kuyusu agtlmasmm riskli olup verimli olamayacigr tispif edildigi UetirtitOiginden, 6denek
konusunun yeniden delerlendirilmesi hususunda PIan ve Biitge Komisylnu tarafindan haz'1anan
raporun gdnistilmesi.

Il Genel Meclisinin 05105/2016 tarih ve 133 sayrh kararrna istinaden; ilimiz prnarhisar-Erenler Kdyu
sulama gdletine kapah sistem sulama tesisi yaprmr igi igin il Genel Meclisinin 2711112015 tarih ve 2g6
nolu karan ile 2016 yrh biitgesinde ayrrlan <idene[in, diizenlenen teknik rapor geregince yerinde
yaprlan inceleme sonucunda stiz konusu koytin smrlarr igerisinde herhangi bir suiama-amagir g6let
bulunmadrgt, kapah (basrngh) sistem sulama yaprlacak bagka bir su kaynagrnrn hali hanrdu ot-iOrg,
belirtildiginden, adt gegen kdye sulama sisteminin agrk sistem olarak yuptlubil-esi konusunun teknik
anlamda degerlendirilmesi hususunda Giiletler ve Su Uriinleri Komisyonu tarafindan hazrlanan

il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 151 sayrh karanna istinaden; et ve srit fiyatla'ndaki
dalgalanmalar nedeniyle yaprlan uygulamalar ve alman karcrlar sonucunda gtimriikstiz canl hayvan
ithalatna karar verilmig olup yaprlan uygulamamn ilimizdeki hayvan yetiqtiricilerine olumlu-olumsuz
etkilerinin aragttnlmasr hakkrnda Tarrm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun

Il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 159 sayrh karanna istinaden; Yaklaqan turizm
nedeniyle turizm alamnda yaprlan planlamalamn ve IIimiz genelinde turizm alanrnda
olumsuzluklarm aragtmlmast hakkrnda Turizm Komisyonu tarafindan hanrlanan

sezonu
ya$anan
raporun

Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yaznr ile yeniden deferlendirilmek iizere
iade edilen; Babaeski Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Pansiyonu ile birlikte 2016-2017
efitim-<ilretim yrhnda kademeli kapatrlmasr ve kapatrlan okulun mevcut d[rencilerinin Babaeski
iN4fg Mesleki Teknik Anadolu Lisesine ve Biligim Teknolojileri B<ili.imtintin de Babaeski Krz Meslek
Lisesine nakledilmelerine ycinelik gahgmalarrn aragtrnlmasr hususunundaki n Genel Meclisinin
0510512016 tarih ve 134 sayrh karanmn

Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden de[erlendirilmek iizere
iade edilen; Merig-Ergene Havzasr OSB Miigterek Atrk Su Antma Tesislerinde Arrtrlmrg Atrk Sularrn
Marmara'ya Degarjrnr Sallayacak Toplama ve Derin Degarj Sistemi Projesi gerefiince degarjr
sallayacak kanal projelerinin hangi yaplm agamalannda oldupu, kanahn ne zaman devreye ahnaca$r,
proje ile Marmara Denizine yaprlacak derin degarj da arftma-ayrrgtrma yaprhp yaprlmayaca[rmn

rnlmasr hususumrndaki Il Genel Meclisinin 06/0512016 tarih ve 140 sayrh kararrnrn sdrii

Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden deferlendirilmek izere
iade edilen; ilimizde bulunan evsel-sanayi antma tesislerinde olugan atrk gamurlanrun bertarafinda
ilgili Ydnetmelik maddelerine uyulup uyulmadrg, uyulmadrlr durumlarda insan saghgr ve gevre
kirliligine etkilerinin ve ahnmast gereken <inlemlerin aragtrilmasr ile ayrrca yurtdrgr tilkelerinde konu
ile alakah yaprlan gahgmalarrn neler oldu[unun aragtmlmasr hususunundaki il Genel Meclisinin
0610512016 tarih ve 141 sayrh kararrrun
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17. Krrklareli Valililinin 16/0512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden delerlendirilmek lizere
iade edilen; Ergene Havzast Koruma Eylem Plam kapsammda yaplmr devam eden OSB'lerin alt yapr
projeleri gahqmalarrrun aragttnlmasr, varsa aksakhklanmn nedenleri ve gciziim dnerilerinin ortaya
konulmast hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve I42 sayrhlur*rnrn sdriisillmesi.

18. Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden deferlendirilmek iizere
iade edilen; ilimizde Kapah ve Yan agrk Cezaevinde bulunan kadrn mahkumlarin ve yanlarrnda kalan
gocuk ve bebeklerin salhk ve sosyal ihtiyaglarrnrn kargrlanmasr bakrmrndan yaprlan gahgmalann ne
diizeyde oldulu, hamile olan mahkumlann salhk kontrollerinin yaprlmasr anlamrnda ne trir
uygulamalann yaprldrlr hususunundaki n Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 155 sayrh karanrun
gciriigtilmesi.

19. Krrklareli Valili$inin 16105/2016 tarih ve 3438 sayrh yazsr ile yeniden de[erlendirilmek izere
iade edilen; Kolluk kur,ryetlerinin toplumsal olaylarda desteklenmesi kapsamrnda il genelindeki destek
tabur komutanhklarrmn ihtiyag duyacafr teghizat ve malzemelerin ahmr hususunun, il Ozel idaresinin
2016 Yfi Ek Yatrnm ve Qahgma Programrna ve 2016 Yfi Performans Programrna ilave edilmesi
hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 148 sayrh karanrun gdriigiilmesi ile;
il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 118 sayrh kararrna istinaden; 2016 y:irna ait2,.150.000,00-
Tl'lik dz nakdin 1.500.000,00-Tl'sinin, Ek Odenek olarak 2016 Yrh il Ozel idaresi Gelir-Gider
Btitgesine ilave edilmesiyle, Gider Btitgesinde iligikte bulunan Gerekge Raporunda ve Aktanm
Yaprlacak Odenekler Listesine gdre AFAD personeline <idenecek net rakam belirleninceye
kadar 1.500.000,00-Tl'lik nakdin Yedek <ldenek tertibine Ek Odenek olarak verilmesi hususunda
Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hanrlanacakrapora ilave olarak;
il 6zeI idaresinin 2410512016 tarih ve 5883 sayrh, 52 adet AFAD gahgarurun sosyal denge
tazminatlartmn kargrlanmasr ile il Genelindeki Destek Tabur Komutanhklanmn ekli listede belirtilen
malzemelerin satrn almmasr igin,2016 yrhna ait 2.150.000,00-TL'lik 6z nakdin 2.150.000,00-Tl'sinin,
Ek Odenek olarak 2016 Y;Jt il Ozel idaresi Gelir-Gider Btitgesine ilave edilmesiyle, Yedek Odenek
tertibine Ek Odenek olarak verilmesi teklifinin birlikte deEerlendirilmesi.

20. il Ozel idaresinin 0210612016 tarih ve 6290 sayth,Ilimiz Babaeski ilgesi, Kumrular k<tyti, 984,985,
986,990,991,992,993,994,995 parsellerin "Enerji Uretim Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar
Plam ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarrna Dayah Uretim Tesis Alam" amagh 1/1000 Olgekli
Uygulama imar Plam yaprlmasr teklifinin gciriipiilmesi.

2t. il Ozel idaresinin 0210612016 tarih ve 6330 sayrh, Dolhan-Kayah Kciy yolunun I. Kat Asfalt Kaplama
yaprlmasr iginin, 2016 yrh il Ozel idaresi Yatrnm ve Qahgma Programma ahnmasr teklifinin
g<irtiqi.ilmesi.

))
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il Genel Meclis Baskanr


