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2. Il Ozel Idaresinin 0610612016 tarih ve 6396 sayrh, ilimiz Ltileburgaz Kciylere Hizmet Gottirme
Birli[inintalebi do!rultusunda; il Genel Meclisinin27.lI.2015 tarih ve 286 sayrh katan ile; Turgutbey
Koyu Kanalizasyon Yaptm igi igin 140.000,00-TL, Ovacrk Kdyii Kanalizasyon Yaprm igi igin
120.000,00-TL, Kayabeyli Koyu Kanalizasyon Yaprm igi igin 100.000,00-TL, Mtisellim K6yti
Kanalizasyon Yaptm igi igin 100.000,00-TL, Qegmekolu K6)u Kanalizasyon Yaprm iqi igin 90.000,00-
TL, Eskitagh K<lyti Kanalizasyon Yaprm igi igin 50.000,00-TL, Eskibedir Kciyi.i Fosseptik ve Dolal
Antma Yaprm igi igin 40.000,00-TL, Di.ifiinctibagr igme suyu Deposu Bakrm ve Onanmr i9i igin
75.000,00-TL tahsis edilen <ldeneklerle sdz konusu iglerin tamamlanamayacapr anlagrldr[rndan, bu
iglerin yeniden revize edilerek tahsis deEiSikliEi yapilmasr teklifinin gdriistilmesi.

3. Il 6zel idaresinin 0310612016 tarih ve 6367 sayfi, Babaeski-Prnarhisar-Yize ilge Kdylere Hizmet
Gtitiirme Birliklerinin ekli taleplerindeki iglerin yaklagrk maliyet hesaplan ile belirtilen iglere tahsis
edilen cldenekler arasmda fiyat farkr olugtulundan, iglerin tamamlanabilmesi igin ilave cidenek
verilmesi teklifrnin gdriisiilmesi.

4. il Ozel idaresinin 0610612016 tarih ve 6444 sayir. Merkez ilge K<iylere Hizmet G<ittirme Birliginin ekli
taleplerindeki iglerin yaklagrk maliyet hesaplarr ile belirtilen iglere tahsis edilen cidenekler arasrnda fiyat
farkr olustuEundan, iglerin tamamlanabilmesi iqin ilave tjdenek verilmesi teklifinin g<irtisiilmesi.

3. il Ozel idaresinin 0610612016 tarih ve 6385 sayrh, ilimiz Merkez ilgesi, Karakog kdyii, 135 ada, 9
parselde "sosyal Tesis Alam" amagh 1/5000 019ekli Nazrm Imar Plam ve "Yurt Alam" amagh 1/1000
Oloekli Uygulama imar Plam yaprlmasr teklifinin gdrtistilmesi.

6. il Ozel idaresinin 0610612016 tarih ve 6432 sayh,Ilimiz Babaeski ilgesi, Sinanh koyiintin ayakh igme
suyu deposunun ganak betonlarrnda krnlma ve gatlaklar olugtulundan srzrntrlar meydana geldigi ve
depoda biriken suyun k<iytin ihtiyacrm kargrlamaktayetersiz kaldrfr tespit edildifinden, Sinanh kciytine
yeni bir ayakh igme suyu deposunun yaprlmasr iqinin 2016 yth il Ozel idaresi Yatrrm ve Qahgma
Prosramma almmasr teklifinin edriistilmesi.

7. Il 6zel idaresinin 0710612016 tarih ve 6471 sayh,II 6zel
adet insansrz Hava Aracr (iHA/Drone) ahmmrn, 2016
Prosramrna ahnmasr teklifinin gdriisiilmesi.

idaresi gahqmalarr igin ihtiyag duyulan bir
yrh il Ozel idaresi Yatrrrm ve Qahqma

8. il Ozel idaresinin 0710612016 tarih ve 6470 sayh,llimizVize ilgesi, Sergen kciyti, I45 ada,6 parsel

numarah tagrnmaz, onayh imar plamnda Ktigtk Sanayi Sitesi olarak belirlenmig olup, imar plam

depigikligi ile bu parselin konut alam olarak di.izenlenmesi amagh 1/5000 Olgekli Nazm imar Planr

DeEisikliEi ve 1/1000 Olcekli Uygulama imar Plam DeEisikligi yaptlmasr teklifinin gclrii$iilmesi.
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9. Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden delerlendirilmek iizere
iade edilen; Babaeski Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Pansiyonu ile birlikte 2016-2017
e[itim-ogretim yrhnda kademeli kapatrlmasl ve kapatrlan okulun mevcut o[rencilerinin Babaeski
iN{fg Mesleki Teknik Anadolu Lisesine ve Biligim Teknolojileri Bdliimtintin de Babaeski Krz Meslek
Lisesine nakledilmelerine yOnelik gahgmalarrn aragturlmasr hususunundaki il Genel Meclisinin
0510512016 tarih ve 134 sayrh karanmn edrtisiilmesi.

10. Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrcr ile yeniden deferlendirilmek iizere
iade edilen; Merig-Ergene Havzasr OSB Mtigterek Atrk Su Antma Tesislerinde Arrtrlmrq Atrk Sularrn
Marmara'ya Degarjrm Saflayacak Toplama ve Derin Degarj Sistemi Projesi gere[ince degarjr
sa$layacak kanal projelerinin hangi yaplm agamalannda oldufu, kanalm ne zaman devreye almaca[t,
proje ile Marmara Denizine yaprlacak derin degarjda antma-ayngtrma yaprhp yaprlmayacalrrun
arastrilmasr hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 140 sayrh kararmm gor0siilmesi.

11. Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yaznr ile yeniden delerlendirilmek iizere
iade edilen; ilimizde bulunan evsel-sanayi arrtma tesislerinde olugan atrk gamurlarrnrn bertarafinda

ilgili Y<inetmelik maddelerine uyulup uyulmadr$, uyulmadrlr durumlarda insan saghgr ve gevre

kirlililine etkilerinin ve almmasr gereken dnlemlerin aragtnlmasr ile aynca yurtdrgr i.ilkelerinde konu
ile alakah yaprlan gahgmalarrn neler oldulunun aragtrnlmasr hususunundaki il Genel Meclisinin
0610512016 tarih ve 141 sayrh karanmn gdri.istilmesi.

t2. Krrklareli Valilifinin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yaznr ile yeniden deferlendirilmek iizere
iade edilen; Ergene Havzast Koruma Eylem Plam kapsamrnda yaprmt devam eden OSB'lerin alt yapr

projeleri gahgmalarrrun aragtmlmasr, varsa aksakhklarrmn nedenleri ve gdztim dnerilerinin ortaya

konulmasr hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve I42 sayh karanrun gtiriigtilmesi.

13. Krrklareli Valili[inin 1610512016 tarih ve 3439 sayrh yazrsr ile yeniden deferlendirilmek izere
iade edilen; ilimizde Kapah ve Yarr agtk Cezaevinde bulunan kadrn mahkumlann ve yanlarrnda kalan

gocuk ve bebeklerin salhk ve sosyal ihtiyaglanmn kargrlanmast bakrmrndan yaprlan gahgmalarln ne

diizeyde oldu[u, hamile olan mahkumlarrn salhk kontrollerinin yaprlmasr anlammda ne tiir
uygulamalarrn yaprldrgr hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 155 sayrh karanrun

sdrtisiilmesi.

14. Krrklareli Vatiti[inin 1610512016 tarih ve 3438 sayrh yazrsr ile yeniden deferlendirilmek iizere
iade edilen; Kolluk kuvvetlerinin toplumsal olaylarda desteklenmesi kapsamrnda il genelindeki destek

tabur komutanhklanrun ihtiyag duyaiagr teghizat ve malzemelerin altmr hususunun, il Ozel idaresinin

2016 Yrh Ek Yatrrrm ve Qahgma Programma ve 2016 Yrh Performans Programma ilave edilmesi

hususunundaki il Genel Meclisinin 0610512016 tarih ve 148 sayrh kararrnm goriiqtilmeq.

15. il Genel Meclisinin 0310512016 tarih ve 118 sayrh karanna istinaden; 2016 y:Jna ait2.150.000,00-

Tl'lik <iz nakdin 1.500.000,00-Tl'sinin, Ek Odenek olarak 2016 Y:|rr il Ozel idaresi Gelir-Gider

Biitgesine ilave edilmesiyle, Gider Btitgesinde iligikte bulunan Gerekge Raporunda ve Aktartm
yaprlacak fldenekler Listesine gcire AFAD personeline ddenecek net rakam belirleninceye

kadar 1.500.000,00-Tl'lik nakdin Yedek ddenek tertibine Ek Odenek olarak verilmesi hususunda

Plan ve BiitC e Ko misyonu tarafindan hazrlanan raporun gdri.biilmesi.

16. il 6zel idaresinin 24/0512016 tarih ve 5883 saytlt, 52 adet AFAD gahqarurun sosyal denge

tazmtnatlannrn kargrlanmasr ile il Genelindeki Destek Tabur Komutanhklarrrun ekli listede belirtilen

malzemelerin satrn alnmasr igin,2016 yrhna ait2.150.000,00-TL'lik 6z nakdin 2.150.000,00-Tl'sinin,

Ek Odenek olarak 2016 Yrh'Il'Ozel idaresi Gelir-Gider Btitgesine ilave edilmesiyle, Yedek Odenek

tertibine Ek Odenek olarak verilmersi teklifr
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17. il Ozel idaresi 2016 yth Yatrnm ve Qahgma Programma alman ve Il Milli E[itim MUdUrlii[Untin

"Devam Eden Projeler" baghgr altrnda 1- Kolo[lu ilkokulu Onarrm igi ve Qevre Diizenlemesi, 2-
istiklal (Giindo[du) Mahallesi 16 Derslik Yaprm iqi, 3- Zafer Mahallesi 16 Derslik Ortaokul Yaprm Iqi

konulannrn 201,4-2015 yrllan yatmm programlarrnda da olmasma ra$men uzun stredir
yaprlamamasrun nedenlerinin aragtrrrlarak bir rapor hazrnlanmasr hususundaki yaz/.t dnergenin

e6rtisiilmesi.

18. Krrklareli il Ozel idaresi ile Romanyarun Tulcea kenti arasmda kardeg gehir iligkisi kurulmasma dair
2014 yrhnda il Genel Meclisinin aldrlr karardan soffa ne gibi gahgmalar yaprldr[rmn, muhatap Ulke ile
de sdriismeler vaprlarak arastrnlmasr husundakiyanh dnergenin gdriistilmesi.

19. it tctilttir Turizm Mtidiirliigi tarafindan hazrlananTurizm Bdlge Plam ve 2 ilge 2belde ve 23 koy ile il
Ozel idaresinin de iginde oldulu, merkezi Demirkcly olan Turizm Altyapr Hizmet Birlili kurulma
kararlarmrn ilgili bakanhk tarafindan neden onaylamp yayrnlanmadtpmtn aragttnlmasr husundakryazrlr
<inergenin gdriistilmesi.

20. Dilek ve temenniler.

21. Gelecek toplantr tarihinin tespiti.

iN

enel Meclis Baqkanr
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