
2014 YILI iL GENEL MECLiSi EYLUL AYI KARAR OZETLERI

KARAR TARIIII

0L/09/2014 E[itim, Ktiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan hazrrlanan raponrn geldigi qekliyle kabuliine, raporda belirtildi[i
iizere hayrsever vatandaq Ahmet AZMAN ile il Milli Egitim Miidiirltigii *urridu zotostzot+tarihinde imz alananprotokol
gerefi, ilimiz Liileburgaz ilgesi Giindofdu Mahallesi 481 ada, 122 paielde tapuda Ahmet AZMAN adma kayrth 6.475,12
F'..yii,9lEtimlii taqrnmaz atazininiizerine temel e$itim okulu (ofta olul) yaprlmak iizere ba[rglanmasr talebinin,5302 Sayrlil Ozel idaresi Kanunu'nunl0/g maddesi gereEinJe kabul edilmesin., ';oybi.lifivleo, karar verildi.

0u09t2014 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlananraponrn kabuliine, hazrlananrapor do!rultusunda; ilimiz Vize ilgesi
Evrencik Kdyu 101 ada 152 parsel numarah ve mtilkiyeti TRAQIM Qimento San. ve tic. l{.$.,ne ait tagrnm az inerinde
"Ahk su Antma Derin Deniz Deqarjr Tesisi Projesi Onayr Genelgesi" uyannca "Yizey Suyu Toplama1avuzv,, yaprlmak
istendilinden onaylt imar planlanmn tadilatr ile ilgili olarak haznlanan 1/1000 cilgekli faaitat bygulama i**"pi*, ,r"
1/5000 <ilqekli Tadilat Naztm imar Plam Paftalan ile Plan itah Raporlanrun onaylanmasma, ..oybirligiyle" karar verildi.

0L/09t2014 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrrlanan raporun kabultine, hazrlananrapor do[rultusunda, ilimiz Vize ilgesi
Pazarh k<iyii ktiy yerle$ik alanrmn yeniden tespit edilmesine, "oybirliEivle, karar verildi.

02/09/2014 Miilkiyeti il Ttizel Kigili[ine ait olan ilimiz Liileburgaz ilgesi Btiyiikkarrqtrran kasabasr smrlarrnda bulun an 5 pafta, 7g2
parselde kayrtlt, 52.752 m'?yiizcilgUmlii ve 783 parselde kayrth,4l.050 m'yiizcilgiimlii iki adet fidan1k vasrflr tagnmazrn
dinlenme ve mesire yeri olarak kullanmak ozerc Biiyiikkarrgtrran Belediyesine (lti) yrl mi.iddetle kiraya verilmesi talebinin
incelenmek tizere "Plan ve Biitge Komisyonuna" havalesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

Ilimiz Prnarhisar ilgesi Osmancrk k<iyii k<iy yerlegik alarunrn yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek i.izere "imar ve
rndrrhk Komisyonuna" havalesine, ., rliEivle" karar verildi.

02/09/2014

incelenmek tizere "imar ve Baymdrrhk Komisyonuna" havalesine, ,,oybirl " karar verildi.

ilimiz Merkez Karakog Ktiyii, 105 ada,36 ve 38.parsel numarah taqnmazlar iizerinde "6zel yiiksek O[renim yurdu
Tesisi" kurulmasr amacryla 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar plam yaprlirasr talebinin

02/09/20t4 rlimizvize ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayampma vakfi Mritevelli Heyetinde istifa nedeniyle
olarak gcisterilen Murat

boqalan riyelik iyrlr faaliyet dcinemi sonuna kadar g6rev yapmak izere, tek aday
'oovbirliEivle" karar verildi.
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02t09/2014 Ilimizde Istrancalar (Yrldrz Dallarr) Turizm Teklif Bdlgesi srrurlan igerisinde yeni kurulacak olan (KIRKTAB|R; aOr
altrnda "Krrklareli Istrancalar B<ilgesi Qevre ve Turizm Altyaprsr Hizmet Birlifi" ttizii[iiniin kabul edilmesi, adr gegen
birlile il Ozel idaresinin iiyelifinin uygun gdriilmesi, il Genel Meclisinin Turizm Komis]yonu tiyelerinin dolat iiye oiarak
kabul edilmesi ile il Genel Meclisince segilerek gtirevlendirilecek, konulanndauzman3 asil ve 3 yedek tiyenin belirlenmesi
talebinin incelenmek izere "Turizm Komisyonuna" havalesine, 'ooybirlifiivle', karar verildi.

03/09t2014 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu ile Qewe ve Sa$hk Komisyonu tarafindan hazrlanan ortak raporun kabultine, raporda
1125.000 lik gevre diizeni plan notlarnda 3.3.2.8 madencilik faaliyetleri baghk bciliimtine; "(k) bu alanda 1/5000 lik ve
l/1000 lik alt dlgekli planlar yaprlmasr zorunludur." htikmtiniin eklenmesi y<intinde gerekli gahqmalaln yaprlmasma, geregi
igin karar 6me[inin, rapor ile.birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanhfr, Qevre ve gehirciiik bakanlgi, Ktilttit ve TLizm
Bakanhfir ile Orman ve Su iqle.ri Bakanh$t'mn ilgili birimlerine, Krrklareli Betediye Bagkanlgrna,krrklareli eevre ve
$ehircilik il Mildiirlti[iine ve il Ozel idaresine tevdiine, "oybirliEiyleo'karar verildi.

03109/2014 Ilimiz Istrancalar Bdlgesinde faaliyeti sona eren taq ocalr iqletmeleri kazr alanlannda olugan gukurlarr kapatmadrfmdan, bu
gukurlann can ve mal gtivenlili agrsrndan tehlike olugturmasr nedeniyle kapatrlmasr igin gerekli *uqirrmu ve inceleme

lmasr hususunda verilen vazrlr in il Genel Meclisi giindemine alnmasma, oooybirliEiyle" karar verildi.

03109/2014 Krrklareli il Ozel idaresi 2015 Yrh Yattnm ve Qahqma Programr tasla[rmn geneli hakkrnda Plan ve Biitge Komisyonu
tarafindan hazrlanan raporun kabuliine, komisyonlar tarafindan yiiriitiilen program galqmalanmn bu y-rinde

lendirilmesine. "ovbirl " ka.rar verildi.

04109/2014 ilimiz Liileburgaz ilgesi Mtisellim Koyii, Srtma Prnan Mevkii, 4 pafta,689 parsel numaral taqmmaz tizerinde ..Ta1m ve
Hayvancrhk Tesisi Alanr" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uyguiama imar plam yaprlmasr
talebinin incelenmek izere "imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna" havalesine, ,,ovbirliEiyle" karar verildi.

04t09t20r4 ilimiz Merkez Hamidiye Mahallesi, Kadrncrktepe mevkii, 138 ada, 31 parselde kayrth 4.883,63 m, yiiz<ilgiimlti taqrnmazrn
bahgesinde Il 6zel idaresi tarafindan yaptrnlan 3 odah prefabrik binanrn il l,tiiti E[itim Miidtirltisiine tahsis edilmesi
talebinin incelenmek iizerc "E[itim, Ktiltiir ve al Hizmetler Komisyonuna" havalesine, .ooybirliEiyle,, karar verildi.

igiqteri ve Qeqitli iqler Komisyonu ile Aile Qocuk ve Engelliler Komisyonu tarafindan ortak hazrclananraporun kabultine,
r$malanna destek vergn ilgili kurumlara iletilmesine, oooybirlifiiyle" karar verildi.
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04/09/2014 ilimiz vize ilgesi Ewencik kdyti mticavir alamnda bulunan Tragim gimento fabrika alanmm vize Belediyesi miicavir alanriqerisine altnmast hakkrndaki yazlirr dnergenin il Genel Meclisi gundemine almmasma, Nihat SAGLAM, Ceyhun ALKAN,Hazel YOLGIDEN ve Adnan 6z'itn red, Serdar DURA'run g.ki-r", oyuna karqrhk, mevcudun..oygokluguyla,, kararverildi.

04t09t2014 Altyapr Hizmetleri Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn geldigi qekliyle kabultine, raporda belirtildi[i tizere il Ozel

i*'::\-^\"i^Pr:!:.0:91 il_ 15;,I"lu Dy.ilt Gi;*'[i-rtiiT"u*erri - su.rn,sur.h Qiftligi (Dtigiinciibaqr-Ky.ilt) 8vetr I\J.LLL) o

f;Jj,it3^5;TJ:1,1,u*tt*tr Qiftlifi - Sa'caali 3 km.' lik yolunl kciy yot a[rndan srka'lmasi talebinin ,.ddir,",rlifiyle" karar verildi.

04/09t2014 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hanrlanan raporun geldigi gekliyle kabuliine, raporda belirtildili tizere Ilimiz
i":1*T:,,:llij:1,,*ll,lY.::,'51] 19*,?skjjlaghk.Mwkii,? o"ry:ii:i p*'"r numarari u. 10.000,00 m2 yiizorqrimrri
ta$rnmaz iizerinde "otel" yaptlmasr amacryla "Ttnizm" amagh iazrlanan Vsooo Oiq.klfN-;;i."ui;ilr'". iliooo

srna, 6.oybirlifivle,, karar verildi.

04t09/2014 ilimiz Demirkdy ilgesi Befendik Kdyu 6 pafta, rl5 ada, 19 parsel numarah taqrnmaz iizerinde yaprlmasr planlanan

,9**bXllu,TTi- TesisiJPiknlt: Alam, Krr Gazinosu, Lokanti" amagh tesis igin 1/5000 OiE"u Nazrm imar planr veffiru;;;dffi;;"fiffi':ff#;fi
a, o,oybirlifiyle" kararverildi.

04t09t20r4 ilimiz Ltilebwgazilgesi Ayvah kdyiiniin igme suyu probleminin goztilmesi igin Krrklareli il Ozel idares i20l4yrh yatrnm
ve Qahqma Programma almmast hususunda verilen yanh<inergenin il Genel Meclisi giindemine alnmasma, ..oybirli[iyle,,
karar verildi.

Bolgemizde ktigtikbag hayvanlarda gdriilen "mavi dil" salgrn hastahlr hakkrnda Tanm ve Hayvancrhk HizmetleriKomi syonu tarafindan haz:u;lanan " karar verildi.

0s/09t20r4 Tanm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan
rapor ile birlikte 7 ilqe Kaymakamh[rna, Krrklareli il
tevdiine "oybirlifivle" karar verildi.

rapomn geldigi
Grda Tanm ve

qekliyle kabuliine, Gere[i
Hayvancrhk Miidtirhigiine
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Komisyoncahaztlanan raponrn ilaveleri ile birlikte kabuliine Projelerinin, il Ozel idaresi 2015 yrh yatrrrm ve QalqmaProgramrna ahnmasrna, gereEi igin karar <irneEinin, il 6zel idaresi'ne tevdiine "oybirlifivle" karar verildi.

0st09/2014 il 6zel idaresi yol a[rnda bulunan Babaeski ilge 05-2 K.K. Nolu Dy.ilt. (Krrklareli-Babaeski) Karabayrr Kdyii 4 km.,lik
yolun herhangi bir kdy yoluna ballantrsr bulunmadrlrndan dolayr kciy yol alrndan grkanlarak gerekli envanter deligikligi

lmast talebinin incelenmek iizere "Altyapr Hizmetleri Komisyonuna" havalesine, ,,oybirligivle', karar verildi.

0st09t2014 Ilimiz Istrancalar Bdlgesinde faaliyeti sona eren tag ocapr igletmeleri kazr alanlannda oluqan gukurlarr kapatmadrfrndan, bu
gukurlann can ve mal giivenli$i agrsrndan tehlike oluqturmasr nedeniyle kapatrlmusi hus.rr,rnda geiekli u.uJtrr-u u"
inceleme yaprlmak izere konunun re ve SaEhk Komisyonuna" havalesine, "oybirriEiyle" karar verildi.

05t09t2014 ilimiz Vize ilgesi Evrencik kdyii miicavir alamnda bulunan Tragim gimento fabrika alammn Vize Belediyesi miicavir alanr
igerisine ahnmasr hakkrndaki yazrh cinergenin,- konunun il Genel Meclisinin gtirev ve yetki alamnda ohldrgr gerekgesiyle
gi.indemden dtigtirtilmesine, il Genel Meclis Uyeleri ibrahim AKTEN, Ertugrul KoQ, Mehmet Giilay Emor ve Sadrk
AYKANAT'm red oyuna kartrhk, mevcudun "oygoklufiuyla, karar verildi.

ilimiz Liileburgaz ilgesi +vyult kdytintin igme suyu probleminin griztilmesi igin, Ayvah k<iytine igme suyu sondaj kuyusu
rlmasr iginin Krrklareli il ozel idaresi 2014 yrh yairrrm ve cal ma almmaslna. t' " karar verildi.


