
 

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNUN 12. MADDESİ GEREĞİNCE; 

11. DÖNEM KIRKLARELİ İL GENEL MECLİSİNİN AĞUSTOS AYINA AİT 

GÜNDEM 

 

BİRLEŞİM  : 5  

TOPLANTI GÜNÜ : 07/08/2017 – PAZARTESİ 

TOPLANTI SAATİ : 10:00 

TOPLANTI YERİ : İL GENEL MECLİSİ TOPLANTI SALONU 

 

S.No G  Ü  N  D  E  M      K  O  N  U  S  U 

1. 
 

Ağustos ayı 4. birleşimine ait tutanak özetinin görüşülmesi. 

2. 

 

İl Genel Meclisinin 07/06/2017 tarih ve 147 nolu kararı ile İlimiz Pehlivanköy ilçesi Akarca köyü 

mezarlık yolu üzerine dökülen çöplerin, fabrika atıklarının çevre açısından herhangi bir olumsuz 

etki ve çevreye verilen zarar  olup olmadığının araştırılması hakkında Çevre ve Sağlık 

Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.   

3. 

 

İl Genel Meclisimizin 03.04.2017 tarih ve 67 sayılı kararına istinaden,  2016-2017  yıllarında  İl 

Encümeni kararı ile köylere yapılan yardımların incelemesi hakkında Meclis ve Encümen 

Kararlarını İzleme Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

4. 

İl Genel Meclisinin 05/06/2017 tarih 132 sayılı kararına istinaden, İl genelinde bulunan doğal ve 

kültür varlıklarının envanterinin oluşturulması, İlimizin turizm ve kültür açısından gelişmesi, 

sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti konusunda Turizm Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve 

Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan altyapı sorunları hakkındaki raporun 

görüşülmesi. 

5. 

 

İl Genel Meclisinin 08/05/2017 gün ve 124 sayılı kararına istinaden, İlimiz Babaeski İlçesinde 

yaşayan engelli bireylerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin araştırılması ile ilgili Babaeski 

İlçesinde ve Kofçaz ve Demirköy İlçelerinde de yapılan çalıştay hakkında Aile, Çocuk ve 

Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.   

6. 

 

İl Genel Meclisinin 07/06/2017 tarih 139 sayılı kararına istinaden, Bölgemizde yoğun olarak tarımı 

yapılan ayçicek ve buğday ekimi dışında tıbbi ve aromatik bitkiler, lavanta, kinoa gibi tarım 

ürünlerinin alternatif tarım ürünleri olarak yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi hakkında  Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporunun görüşülmesi. 

7. 

 

İl Genel Meclisinin 07/06/2017 tarih 148 sayılı kararına istinaden, İlimizdeki ayçicek ekim 

alanlarında görülen mildiyö (köse) hastalığının ne kadar alanda görüldüğünün, tohumun çeşidi ve 

zarar gören tarlalarda ikinci ekimlerin ne kadar olduğunun tespit edilmesi hakkında Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonu  tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

8. 

 

İlimiz Koruköy-Düzorman Grubu içme suyu ikmal onarım inşaatı işinin 2017 yılı Yatırım ve 

Çalışma Programına alınması hususundaki yazılı önergenin görüşülmesi. 
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9. 

 

İl Genel Meclisinin 01.06.2017 tarih 126 sayılı kararı ile, Kırklareli Kapsamlı Fuar ve Kongre 

Merkezi Projesinin,18.832.542,60 TL yaklaşık maliyet bedelinin, 8.500.000,00 TL’si eşfinansman 

desteği olacak şekilde, kalan kısmın İl Özel İdaresi bütçesinden üç yıla bölünerek karşılanması 

hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

10. 

 

İl Genel Meclisinin  01.08.2017 tarih ve 152 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, 2017 yılı bütçesi ile muhtelif tertiplere ayrılan ödeneğin yılı içinde ihtiyaçları 

karşılamayacağı anlaşıldığından, aciliyet gerektiren alanlarda kullanılmak üzere, 4.250.000,00 

TL’lik öz nakdin; Ek Ödenek olarak 2017 yılı İl Özel İdaresi gelir-gider bütçesine ilave edilmesi 

hakkındaki raporun görüşülmesi.   

11. İl Genel Meclisinin 02.08.2017 tarih ve 158 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, İl Özel İdaresi hizmetleri 

için gönderilen 525.000,00TL ödeneğin, köylerimizin içme suyu depolarına otomatik klorlama 

cihazı takılması işi ile köylerimizin güvenliği açısından giriş ve çıkışlarına güvenlik kamerası 

takılması işinde kullanılmak üzere 2017 yılı Özel İdare Bütçesinin ilgili tertiplerine Ek Ödenek 

olarak kaydedilmesi ve sözkonusu işlerin 2017 yılı yatırım ve çalışma programına ilave edilmesi 

hakkında hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

12. 

 

İl Genel Meclisi Üyesi Sadık AYKANAT’ın Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etmesi sebebiyle 

partisini temsilen görev aldığı ihtisas komisyonlarında, MHP’ yi temsil edecek yeni üyenin 

belirlenmesi hakkındaki sözlü önergenin görüşülmesi.  

 

13. 

 

Dilek ve temenniler.  

14. 
 

Gelecek toplantı tarihinin tespiti. 

          

 

        Safet ÜRESİN 

                                                                                                            İl Genel Meclis Başkanı  


