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GUNDIIM

GUNDEM KONUSU
r 1. birlesimine ait tutanak dzetinin

Kanunu'nun lT.maddesi gere[ince, gizli oylama ile i.iye saytst 3'ten az
olmamak izere Denetim Kom

i'nin29ll2l20l5 tarih ve 13975 sayrh, Ilimiz Pehlivankdy
Vakfi Mtitevelli Heyetinde 2016 yrhnda gdrev alacak 3 (tig) hayrsever vatandagrn

teklifinin sdriisrilmesi.
idaresi'nin 3011212015 tarih ve 14015 say'rlr, ilimiz Kofgaz

yrhnda gdrev alacak
lgesi Sosyal Yardrmlaqma ve
3 (tig) hayrsever vatandagrnVakfl Miitevelli Heyetinde 2016

i'nin 3Ill2/20I5 tarih ve 14080 sayrh, rlimiz Merkez Qegmekdy Koyii, l0I ada, 576
arah ve 37.530,92 m'z ytizdlgiimlti taq;rnmaz tizerinde " Tarlm ve Hayvancrhk Tesisi
rgh 1/5000 Olgekli Naztm imar Plam ve l/1000 Olgekli Uygulama imarPlam yaprlmasr

i'nin25ll2l20l5 tarih ve 13780 savrh. ili Merkez ilgeye baph
Yatrrm Programma

Dolhan kdyii igine
almmasr teklifininmenfez ingaatmrn yaprlmasr iginin 2016 yrh Ek

i'nin30ll2l20l5 tarih ve 13992 sayrh, Mrilkiyeti TEDAg'a ait, Camiikebir Mahallesi
Asfaltr Mevkiinde bulunan 353 ada 20 parsel numarah, 9,00 m2 lik pilon yeri vasrflr

kamulagtrrma iglemleri gergeklegtirilmig olup, Krrklareli ll2 Acil QaEn Merkezi
adma tahsi s edilme si teklifinin sdriisiilmesi.

t'nin 3011212015 tarih ve 14011 sayrh, " Kryrk0y Giizellegiyor" adh projenin toplam
il Ozel idaresi76.253,00 TL olup, yo8,69'h)k krsmrna denk gelen 6.623,31 Tl'nin

lanmasr teklifinin sdriisiilmesi
Meclisinin 1611112015 tarih ve 273 sayit karan ile ilimizdeki kapah havzalarda agrlan su

fiili durumlan, sorunlan, uygulama durumlan ve yasal mevzuat durumlarmm
il Genel Meclisine bilgi verilmesi hususunda G0letler ve Su Uriinleri Komisyonu

Meclisinin I0llll20l5 tarih ve 268 sayrh karan ile 30 Ekim 2015 tarihinde mera
rnda yaprlan de[igikliklerin meralar&, Q€vro]e, tanm ve hayvancrh$a olumlu ya da olumsuz
in aragtrnlmasr hususundan aragtmlmasr hususunda Tartm ve flayvancrhk Komisyonu tarafindan haztrlanan

Meclisinin 0711212015 tarih ve 295 sayrh. I1 Genel Meclisinin 0610212015 tarih ve 49
ile onaylanan,Ilimiz Merkez Karakoq Kdyii, 101 ada 5 parsel numarah ve 49.153,58

gtimlii tagmmaz tizerinde "Sosyal ve Ktiltiirel Tesis Alam" amagh l/5000 Olgekli Nazrm
t ve "Yurt Alam" 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plamnda emsal deligikligi yaprlmasr
imar ve B avrndrrhk Ko misvonu tarafin.d an hazrlartan raDorun sdrtistilmesi.
Meclisinin 1611112015 tarih ve 274 siryth karan ile Ilimizdeki kdylerde igme suyu

nin ve sorunlanrun nedenlerinin aragtmlar:ak gdziim rinerileri hakkrnda il Genel Meclisine
lmesi hususunda Qevre ve SaEhk Komisyonu tarafindan hazrlananraponrn edrtistilmesi.
Meclisinin I7llll20l5 tarih ve 275 sayh kararr ile Ilimiz genelinde bulunan tig adet
Sanayi Bdlgesinin faaliyet konulanna ul/gun olarak Mesleki OSB Liselerinin kurulmasr
i aragtrrmalann yaprlmasr ve konu ile ilgili kurumlarla gdrtgmeler yaprlmasr hususunda
Itiir ve Sosyal Hizmetler Komisvonu tarafindan hazrlananraponm edriistilmesi.=--z



t4.

Il Gent
Kanun
duyular
haz:rlat

I Meclisinin 0411212015 tarih ve 29t yay

na tabi daimi isEi statiisi.jnde gahgan personel igin iirtiyag
pozisyonlannbelirlenmesinde bazr po:zisy
an (V) sayrh Srirekli iggi Kadro ihdas Cetvel
fn onaylanmasl ve Krrklareli il Ozel idaresi
Hakkrnda Y0netmelik ile Krrklareli il Oze
elili taslaklan ile ilgili igigleri ve Qegitli i.gler Komisyonuna tarafin danhanrlanan raponrn
nesi.

Cetveli
Esaslar

Ycinetn
gorusul

15.
il Gent
ta$lt ve
ve Biitg

i Meclisinin 0211212015 tarih ve 289 sayrh karan iIe 2016 yrhnda uygulanacak il 6zel idaresi
g makineleri ile ekipmanrn kiralama tarife iicretlerinin belirlenmesi teklifinin incelenmek iizere plan
r Komisyonu tarafindan hazrrlanan raporun gdrtigtilmesi.

16.

Il Gent
Krrklar
planlar
6nerger

. Meclisinin 0210912015 tarih ve 2I3 sayit karan ile,
,li il srmrlarr igerisinde yaprlan ve yaprlacak olan p
ra ycinelik iicret tarifesindeki hizmet bedellerinin yeniden belirlenmesi hakkrndaki yazlr
in incelenmek tizere Plan ve Biitge Komisryonu tarafindan hazrlananraporun gdriistilmesi.

17.
Il Genr
person(
t6Plan r

lMeclisinin07ll2l2015 tarih ve294karan, il Ozel idaresi btinyesinde gahgan sdzlegmeli
le 2016 yrhnda ddenecek ayhk net ticretlerin tespit edilmesinin incelenmesi hususunda
e Biitge Komisyonu" tarafind an haz:.llarrarl rapomn gdri.igtilmesi.

18.
Il Gene

koyii k
tarafinc

Meclisinin l3llIl20l5 tarih ve 271 sayir karan ile ilimiz Li.ileburgaz ilgesi, Hamzabey
,y yerlegik alamnm yeniden tespit edilmesi hususunda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu
n ha4rcIanan raporun gdriigtilmesi.

19. Meclis 'e Enciimen Kararlarmr izleme Komisyon raporunun sunulmasr.

20. Gelecel birlegim tarihinin tespiti.

Av. Cavit 9ACLAYAN


