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S.No GUNDEM KONUSU
1. Ocak ayr 2. birlegimine ait tutanak dzetinin gcirtigtilmesi.

2.

it Ozel idaresi'nin 0510112016 tarih ve 101 sayrh, lhmiz Babaeski ilgesi Orugtu friy trrtutrtartrgrrra
tahsis edilen 10.000,00 TL ddenelin aym kdytin )'anm kalan veya ihtiyag duyulan bagka bir iginde
kullamlmast amactyla yardrm konusunun belirlen:mesi ile aym ddene[in K0ylere Hizmet Gdttirme
BirliEine gonderilmesi teklifinin gdriisiilmesi.

3.
Il Ozel Idaresi'nin 3011212015 tarih ve 14011 say:Lh, " Kryrkdy Grizellegiyor" adh projenintoplam
maliyeti 76.253,00 TL olup, %8,69'luk krsmrna denk gelen 6.623,31 Tl'nin il 0ze1 idaresi
Biitqesinden kargrlanmasr teklifinin gdrtisiilmesi.

4.

Il Ozel Idaresi'nin 27llIl20I5 tarih ve 12537 sayr.Lr, 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 36 ncr
maddesi ve 10.06.2007 tarih ve26548 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak ytiriirliige giren "il Ozel
idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iligkin, Ydnetmelik"in" I 1. maddesi gerelince, I adet 1.

derece Mtihendis kadrosunun iptal edilerek 5. I)erece Miihendis olarak, bog kadro deligiklil[i
yaprlmasr te,klifinin gdrtiglmesi.

J.

il Genel Meclisinin 1611112015 tarih ve 273 say:1rl. karan ile ilimizdeki kapah havzalarda agilan siu

kuyularrrun fiili durumlan, sorunlan, uygulanLa durumlan ve yasal mevzuat durumlarmm
aragtrrrlarak il Genel Meclisine bilgi verilmesi hr.rsusunda Gdletler ve Su Uriinleri Komisyon.u
tarafindan haztlanan raporun edriistilmesi.

6.

I1 Genel lvleclisinin l0llIl20l5 tarih ve 268 sayrh kararr ile 30 Ekim
mevzuatrnda yaprlan deligikliklerin meralara, gevreye, tanm ve hayvancrhla
etkilerinin aragtrrlmasr hususunda Tanm ve llayvancrhk Komisyonu
raponrn gclrligtilmesi.

2015 tarihinde merca

olumlu yada olumsuz
tarafindan hazrlanan

7.

il Genel Meclisinin 0711212015 tarih ve 295 sayh, il Genel Meclisinin 0610212015 taih ve 4'9

sayrlr karan ile onaylanan,Ilimiz Merkez Karakog Kdyti, 101 ada 5 parsel numarah ve 49.153,5i8

m'z ytizOlgttunlti tagrnmaz itzerinde "Sosyal ve Ktilttirel Tesis Alam" amagh l/5000 Olgekti Nazrm
imar Plam ve "Yurt Alam" l/1000 019ekli UyguLlama imar Plamnda emsal defiigikligi yaprlmasr
husunuda irnar ve Bavrndrrhk Komisvonu tarafirrdan hazrrlanan raporun gdriisiilmesi.

8.
il Genel Ivteclisinin 1611112015 tarih ve 274 sayh karan ile Ilimizdeki kdylerde igme su1.u

kirliklerinin ve sorunlarrnrn nedenlerinin aragtrrrlarak gdziim dnerileri hakkrnda il Genel Meclisine
bilsi verilmesi hususunda Cevre ve SaEhk Komisiyonu tarafinrJan hazrlananraDorun edriistilmesi.

9.

Il Genel Meclisinin l7llll20I5 tarih ve 275 sa'1/r karan ile Ilimiz genelinde bulunan iig adet
Organize Sanayi Bdlgesinin faaliyet konularrna uygun olarak Mesleki OSB Liselerinin kurulmasr
igin gerekli aragtrrmalann yaprlmasl ve konu ile ilgili kurumlarla gdr0gmeler yaprlmasr hususuncla

EEitim. Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan hazrlanan raponm gdriisiilmesi.

10.

il Genel Mrrclisinin 0411212015 tarih ve 291 sayir kararr , il Ozel idaresi emrinde 4857 sayrh [9

Kanununa tabi daimi ilqi stattistirnde gahgan personel igin ihtiyag
duyulan poz:isyonlann belirlenmesinde bazr poz:isyonlara ihtiyag duyuldu[undan ilave olarak
haztrlanan (V) sayrh Stirekli i99i Kadro ihdas Cetveli ile (VI) sayrh Stirekli iggi Kadro De[iqikliik
Cetvelinin onaylanmasr ve Krrklareli il Ozel idaresi iggi Unvan Degigiklilinde Uyulacak Usul rie
Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik ile Krrklareli il t)zel idaresi i99i Pozisyonlarr Gdrev Tammlarr
Ydnetmelilitaslaklarr ile ilgili igigleri ve Qegitli iqler Komisyonuna tarafindan haztlananraporLm
e0riisiilmesi.. ^{-td'?z



11.
il Genel Mr:clisinin 0211212015 tarih ve 289 sayrlr karan iIe 2016 yrhnda uygulanacak il $zel idarexi
tagrt ve i9 makineleri ile ekipmanrn kiralama tarife iicnrtlerinin belirlenmesi teklifnin incelenmek tizere pkrn
ve Biitge Kormisyonu tarafindan hazrrlanan raponrn g0rtigtilmesi.

12.

IlGenelMeclisinin02l09l20|5tarihve213sayrlrkarre
Krrklareli il srmrlarr igerisinde yaprlan ve yapllacak olan projelere ait halihanr harita u. iru,
planlarrna ydnelik ticret tarifesindeki hizmet bedlellerinin yeniden belirlenmesi hakkrnd aki yaz;,r
dnergenin il iyonu tarafinr i.
il Genel M 

'rrj-i6zet ft ri
personele 21016 yrhnda ddenecek ayhk net ticretlerin tespit edilmesinin incelenmesi hususuntla
66Plan ve Biiitge Komisyonu" tarafindan hazrlanarr raporun gdrtisiilmesi.

13.

14.
IlGenelMeclisininI3l||l20|5tarihve27Isayl|tkararrilej'
kdyii kdy yerlegik alammn yeniden tespit edilmesi hususundar imar ve Bayrndrrirk Komisyonu
tarafindan h azrrlanan raporun gdrii$til{nesi.

15. Meclis ve Enctimen Kararlanm izleme Komisyon raponrnun sunulmasr.

16. Gelecek bir.legim tarihinin tespiti.

Av. Cavit CAGLAYAN


