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021o6120r4 128 ilimiz Prnarhisar ilgesi islambeyli koyo yerlegik alammn yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek tizere "imar ve
Bayrndrrhk Komisyonuna" havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

02to612014 129 il Genel Meclisi'nin 0611112013 tarih ve 252 sayir karan ile kabul edilen ve Mahalli idareler Genel Mtidi.irliiflunce
belirtilen qekilde yeniden diizenlenen "Kriy igme Suyu Tesisleri iqletme, Bakrm ve Onarrm Ycinetmelifi" Taslalmm
incelenmek itzere "Plan ve Btitqe Komisyonuna" havale edilmesine, o'oybirliEiyle" karar verildi.

02to612014 130 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun l0.maddesi (L) bendi ve 1010612007 tarih ve 26548 Sayrh Resmi Gazete'de
yayrmlanarak ytiriirlii[e giren il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna iligkin Ycinetmelifin 13. maddesi ve
gegici 2. maddesi gerelince, il 0zel idaresi emrinde stirekli iqgi kadrosunda "Dtiz iqgi" pozisyonunda grirev yapan $enol
EMER'in 1410512014 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye aynlmasmdan dolayr kadrosunun iptal edilmesine,

"oybirliEivle" karar verildi.

0210612014 131 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn kabuliine, hazrlanan rapor do[ru1tusu:rda; Ilimiz Prnarhisar
ilgesi, Kurudere Kdyii, Yalancrollu Krglasr Mevkii, 150 ada, 1499 parsel numarah ve 37.700,00 m2 ytizdlgiimlii taSntrraz
iizerinde "Kiigiikbaq Hayvancrhk Tesisi" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar
Planlanmn onavlanmasma. 6(ovbirliEivle" karar verildi.

02106120L4 132 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn geldi[i gekliyle kabuliine, haztrlanan rapor dofrultusunda;
Ilimiz Merkez ilgesi Koyunbaba K6yli 3615, 1693, 1694,1695 ve 3597 parsel numarah tagrnmazlar iizerinde ooTanmsal

Amagh Hayvancrhk Tesisi" amagh l/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planlanmn
onaylanmasrna, 66oybirlifiyleo' karar verildi.

0310612014 133 il Enctimeni Uyesi Bora TERZi'nin, g<irdti[ii liizum tizerine 02.06.2014 tarihinde il Enciimeni tiyelilinden ayrrldrlrna dair
dilekgesini il Genel Meclis Bagkanhlrna sunmasr iizerine, 5302 Sayrtr il Ozel idaresi Kanunu'nun 10. maddesi ve il Genel
Meclisinin Qahqma Esas ve Usulleri Hakkrndaki Yrinetmeligin 5. maddesi gerepince, gcirevinden ayrrlan il Enctimen
Uyesinin yerine kalan siireyi tamamlamak izere gizli oyla yeni Enciimen Uyesi segimi igin yaprlan oylamada Cavit
QAGLAYAN'In' kalan siireyi tamamlamak iizere il Enciimeni Uyesi seqilmesine "oyqoklufuyla" karar verildi.

0310612014 134 5?0? Savrlr il 6"el idnresi Knnrrnrr'nun 15 maddesi oereFince ohrshrnrlmnsr oerekli zonrnhr komisvonlnrdan olnn

tsiitge Komrsyonundakr gdrevrndentJ2.06.20l4 tanh tttbarryle aynlan Cavrt QAGLAYAN'dan bogalan Uyelrkp{tar"$l
siireyi tamamlamak iizere yaprlan segimde Meclis Uyelerinden Nihat SAGLAM, Hazel YOLGIDEN, Regat $di{iij,S
Adnan 02, Ceyhun ALKAN, Serdar DURA, ibrahim AKTEN, Mehmet Gtilay ERKOL ve Sadrk AYK{S*fd+'?
oylanna karqrhk; 15 kabul oyu ile Bora TERZi'nin Plan ve Biitge Komisyomrnda gorev yapmak tizereflqflth+-tt
"oyQoklufiu" karar verildi. l1?o-Qr\ff
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ilimiz Merkez Karakaq Mah. 7 pafta,245 ada,31 parselde kayrth, 6650,00 m2 yiizdlgtimlii taqrnmazrn il Ozel idaresi lehine
irtifak hakkr tesis edilen 2090,00 m2'lik alamnda bowling/fitness salonu, restaurant, kafeterya ve bahgesi ile Bilim
Teknoloji Miizesi yerinin de cafe olarak kullamlmak iizere ayn ayn veya birlikte iig yrldan fazlakiraya verilmesi talebinin
incelenmek i.izere "Plan ve l' havale edilmesine. 6'ovbirliEivle'n karar verildi.

03t0612014

Ilimiz Liileburgaz ilgesi Tatarkdy Kdyti, 160, 3491, 3492, 3493, 26t3 ve 3390 parsel numarah taqmmazlar iizerinde
bulunan Dopalgaz Kombine Qevrim Santrali igin "Do[algaza Dayah Enerji Uretim Tesisi" amagh 1/5000 Olgekli Naztm
imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plamm yaprlmasr talebinin incelenmek iizere "imar ve Bayrndrrhk

" havale edilmesine. otovbi

03to612014

il Genel Meclisinin 0610912013 tarih ve 224 say:Jrr karan ile onaylanan ilimiz Merkez ilgesi Karakog KOyu 105 ada, 29
parsel numarah taqrnmazda *ozel Yiiksek O[renim Yurdu Tesisi ve Ahgveriq Alam" yaprlmasr amagh l/5000 Olgekli
Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plamnda tadilat yaprlmasr talebinin incelenmek :dlzerc "imar ve

I' havale edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

03t06t2014

1 - Miilkiyeti il Ozel idaresine ait olan ilimiz Demirkdy ilgesinde bulunan igham Binasmrn tadilatr ile her ttirlii bakrmr il
Ozel idaresine biiytik ktilfet getirecefinden satrgrmn yaprlmasr hususunda imar ve Bayrndrrhk Komisyonu ile Plan ve
Biitge Komisyonu tarafindan hazl-rlanan ortak raporun geldi[i qekliyle kabuliine "oybirlifiyle",
2 - Miilkiyeti il Ozel idaresine ait olan ilimiz Demirkdy ilgesinde bulunan igham Binasrrun, Demirkoy Kaymakamhlrmn
talebi do$rultusunda tahsisinin devam ettirilmesine, Meclis Uyelerinden Sadrk AYKANAT, Mehmet Giilay ERKOL ve

KOQ'un red oylanna kargrhk; 21 kabul oyu ile"oygoklufuyla" karar verildi.

03t06t2014

Miilkiyeti ilim Yayma Cemiyetine ait Krrklareli Merkez ilge Yayla Mahallesi 35 pafta728 ada 40 parselde bulunan Edime
Kiilttir ve Tabiat Varhklanm Koruma Kurulunun 2010411990 tarihli ve 646 sayrh karan ile geleneksel mimariyi yansrtan
ozelliklerinden dolayr korunmasr gerekli sivil mimarhk <imegi yapr olarak tescil edilen24L m2 yiizrilgiimlti, 'Kargir Depo'
nitelikli binamn efitim, kiilttirel, sosyal ve ttxizm nitelikli olarak kullamlmasr amacryla satrn alma suretiyle
kamulastrrrlmasr talebinin incelenmek tizere "Plan ve " havale edilmesine. iEivle" karar verildi.

03t0612014

imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun geldi[i gekliyle kabuliine, hazrlanan rapor do[rultusunda;
llimiz Vize ilgesi Ktigtikyayla Koyti, Akprnar Kdyri ve Vize Belediyesi smrrlan igerisinde, EPDK tarafindan 28.03.2012
tarih ve EUl3749-212298 nolu lisans verilen alanda, il Ozel idaresi yetki ve sorumlulu[unda bulunan krsrm iizerinde
"Rtizg6r Enerji Santrali'yaprlmasr amagh l/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 0lgekli Uygulama imar !

birliEivle" karar verildi.

03t0612014

Qevre ve Salhk Komisyonu ile imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrrlanan ortak raporun
kabultine, hazrrlanan rapor do!rultusunda; ilimiz Merkez ilgesi, Kadrkoy Kdy0, 104 ada,44 parsel

tizerinde Ttirk Qocuk N<irolojisi Vakfl tarafindan "Bakrm Evi, Bannma Evi ve Psikiyatri Merkezi" amagh
Nazrm imar Plam ve li 1000 Olqekli Uygulama imar Planlanrun onaylanmaslna, "ovbirlifiivle" karar verildi.

04t06t2014



041o612014 L42 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztlanan raponrn geldiSi gekliyle kabultine, hazrlanan rapor do[rultusunda;
Ilimiz Liileburgaz ilgesi, Turgutbey Kdyti, 13 pafta,2336 parsel numarah taqrtrraz iizerinde'oRekreasyon Alant" amagk

1/5000 0lgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plantannln onaylanmastna, oooybirli[iyle" karar

verildi.
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0410612014 1.43 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn geldili gekliyle kabuli.ine, hazrlanan rapor do!rultusunda;
I\imiz Merkez ilgesi, Asilbeyli Kdyti, 108, 109 ve 112 parsel numaralt taqrnnazln iizerinde "Biiytikbaq Siit ve Besi

Hayvancrhlr Tesisi" amagh 1/5000 tilgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 tilgekli Uygulama imar Planlanmn onaylanmastna,
6(oybirliEiyle" karar verildi.

0st06120r4 144 Efitim, Kiilttir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun geldi[i qekliyle kabuliine, hazrlanan rapor

do!rultusunda; Miilkiyeti il Ozel idaresine ait olan Ilimiz Merkez ilge Yaprakh Mahallesi, Namazgdh Caddesi yolu
iizerinde bulunan toplam 1.432,00 m2 yiizdlgtmlii eski Vali KonaSr ve bahgesi dahil olan taqrnmaznkfua siiresi bitiminde
anaokulu olarak kullamlmak izere it Vtittl Egitim Miidtirliigiine tahsis edilmesine, Meclis Uyelerinden ibrahim AKTEN,
Mehmet Giilay ERKOL, Ertu!ruI KOQ ve Sadrk AYKANAT'rn red oylanna karqrhk, 20 kabul oyu alarak "oygoklufuyla"
karar verildi.

ust06120L4 L45 G6letler ve Su Urtinteri Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn geldifi qekliyle kabuli.ine, hazrlanan rapor

dogrultusunda; ilimiz Liileburgaz ilgesine balh Alwah kciyiinde bulunan iki adet sulama goletinin kapah gebeke sulama

sistemine ddniiqttiriilmesi iginin Krrklareli il Ozel idaresi 20t4 Yrh Ek Yatrnm Programrna ilave edilmesine, "oybirli[iyle"
karar verildi.

05t0612014 t46 ilimiz Babaeski ilgesi Kadrkriy kdyti kciy yerleqik alanmrn yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek itzere "Imar ve

Bavrndrrhk Komisyonuna" havale edilmesine, "ovbirliEivle" karar verildi.

05t06120L4 L47 ilimiz Babaeski ilgesi Pancarkoy kdyti kdy yerleqik alanmm yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek iizere "Imar !
Bavrndrrhk Komisyonuna" havale edilmesine,'ooybirliEivlen'karar verildi.

051061201.4 148 ilimiz Merkez ilgesi Karakog Kttyu I25 ada,6 parsel numarah tagmmaz tizerinde "6zel Yiiksek Ogrenim Yurdu Tesisi"
kurulmasr amacryla 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve l/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr talebinin
incelenmek izere "imar ve Baymdrrhk Komisyonuna" havale edilmesine, o'oybirliEiyle" karar verildi.

0510612014 149 il Genel Meclisi Bagkanhprna, il Genel Meclis Uyeleri Safet UngSiN ve Kenan QiFTQi tarafindan verilen ,6,
kabultine, ihale iglemlerinin yilsonuna kadar gergeklegmesi ve planlanan yaplm onanmlann biran 6nce taftaFhll
iqin 2014 Yrh il Ozel Btitgesinden birliklere yardrm tertibine aynlan cidene[in kalan 2 taksitinin itge nir$tfl{{
ddenmesine, "oybirliEiyle" karar verildi. \ t-"e
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06t06t2014 1s0 Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun geldi[i qekliyle kabultine, hazrlanan rapor dofrultusunda; llimiz
Merkez Karakap Mah. 7 pafta,245 ada,31 parselde kayrth, 6650,00 m2 yiizrilgiimlii tagrnmaznll Ozel idaresi lehine irtifak
hakkr tesis edilen 2090,00 m2'lik alantnda bowlingifitness salonu, restaurant, kafeterya ve bahgesi ile Bilim Teknoloji
Miizesi yerinin de cafe olarak kullamlmak iizere ayr, ayfl veya birlikte yirmi beg yrh gegmemek iizere kiraya verilmesine,
"oybirliEiyleoo karar verildi.

06t0612014 151 Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlanan rapomn geldi[i qekliyle kabuliine, Mtilkiyeti ilim Vayma Cemiyetine ait
Krrklareli Merkez ilge Yayla Mahallesi 35 pafta 728 ada40 parselde bulunan Edirne Kiilttir ve Tabiat Varfuklanni Ko*ma
Kurulunun 2010411990 tarihli ve 646 sayrh kararr ile geleneksel mimariyi yansrtan <jzelliklerinden dolayr korunmasr gerekli
sivil mimarhk orneli yapr olarak tescil edilen 242 m2 yiiz<ilgiimlii, 'Kargir Depo' nitelikli binamn e[itim, kiilttirel, sosyal
ve turizm nitelikli olarak kullamlmasr amacryla satrn alma suretiyle kamulagtrnlmasrna, 'oovbirlifiivle'o karar verildi.

06/06t2014 r52 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztlanan raporun geldipi gekliyle kabuliine, hazrlanart rapor do!rultusunda;
llimiz Liileburgaz ilgesi Tatark<iy Kdyti, 160, 3491, 3492, 3493, 2613 v:e 3390 parsel numara| taqnnaz1ar [zerinde
bulunan Dopalgaz Kombine Qevrim Santrali igin "Do[algazaDayah Enerji Uretim Tesisi" amag| 1/5000 Olgekli Nazrm
imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Planlanrun onaylanmasrna, Meclis Uyelerinden Hazel yOl,CiOBN'in
katrlma[r oylamada, Yeqim GIRGN, Seyhan DELiOGLU, Vedat DAL, Giirkan UMUT, Sibel QNAR, Giircan KIRIM,
Okay $ERAN, Bora TERZI, gahin ARSLAN ve Mehmet Gtilay ERKOL'un gekimser oylarrna kargrhk, 13 kabul oyu
alarak "oygokluEq)'la" karar verildi.

06t0612014 153 Ilimiz Liileburgaz'da bulunan ve Tiirkiye Petrolleri Anonim Ortakhlr namlna hareket eden T.P.A.O Trakya Brilge
Mtdiirliigii ile il Ozel idaresi arasmda; T.P.A.O tarafindan yogun olarak kullamlan ve kullanrm sonucu tahrip olan yollaln
komple asfaltlanmasr ile tamir edilmesi amacryla 1.750 ton bitiim (AC 701100) malzemesine kargrhk olan 802 ton Bitiim
(AC 1601200) ve 519 Ton Bitiimlti Ba[layrcr Fm2 B2 (MC 30) verilmesi karqrh[rnda, asfalt malzemesinin nakliyesi ile
ihtiyag duyulacak mrcr ve temel malzemelerinin temin edilmesi ile iqgililinin Krrklareli il Ozel idaresince kargrlanmasma
dair Protokol gereli belirlenen yollarda kullamlmak :drzerc ba$rglanan bitiim malzemesi karqrhlrnda yaprlmasr planlanan ve
20 | 4 Y rh Yatnm Pro gramrnda bulunmayan yollarrn;
a) 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun l0.maddesinin (a) bendi gerelince Il Ozel Idaresinin 2014 Yrh Ek Yaprm
Programma ahnmasrna,
b) Ayru Kanunun (g) bendi geregince yaprlan garth ba[rgrn kabuliine,
c) il Ozel idaresi Programmda yaprlmasr planlanan yollara kullamlacak
birlegtirilerek ortak harcanmasma, kendi iginde (mrcr, bitiim nakli, temel altr
vb.) bir btittin olarak de[erlendirilmesine, "oybirlifiiyle,'karar verildi.

odenegin yeni programa
malzeme (stabilize) trafik
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06t0612014 154 ilimiz Demirkdy ilgesi Be[endik Koyu 6 pafta, ll5 ada, 19 parsel numarah taSrtrnaz iizerinde yaprlmast planlanan

"Giiniibirlik Turizm Tesisi (Piknik Alam, Krr Gazinosu, Lokanta)" amaglt tesis igin 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve

1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr talebinin incelenmek izere "imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna" havale

edilmesine, oooybirliEiyle" karar verildi.

0610612014 155 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 10. ve 26. maddeleri gerelince hazrlanan Krklareli il Ozel idaresi 2015 Yrh
Yatrrm ve Qahqma Programt Tasla[rnda yer alan,
l- il Ozel idaresi Hizmet Birimlerinin yatrrrm tekliflerinin, Alt Yapr Hizmetleri Komisyonu ile G<iletler ve Su Uriinleri
Komisyonuna,
2- Qevre ve $ehircilik Miidituliigi ile Atattirk Toprak Su ve Tanmsal Meteoroloji Araqtrrma Istasyonu Mtidtirlti$i'niin
yaturm tekliflerinin imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna,
3- Genglik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri it tUtiatirtUgii'ntin yatrrrm tekliflerinin Genglik ve Spor Komisyonuna,

4- Aile ve Sosyal Politikalar il Vttidtirltigii, il Milli Egitim Mtidiirliipii ve il Ktilttir ve Turizm Mtidiirlii$i'ntin yatrnm

tekliflerinin, E[itim, Kiiltiir ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu ile Turizm Komisyonuna,
5- il SaEhk Mtidiirliigii, Halk Sa[h[r Miidtirliigii Krrklareli Kamu Hastaneleri BirliSi Genel Sekreterli[i'nin yatrrm
tekliflerinin, Qevre ve Sa[ltk Komisyonuna,
6- il Grda Tanm ve Hayvancrhk Miidiirltisti'ni.in yatrrm tekliflerinin, Tanm ve Hayvancrhk Komisyomrna,

7- il Afet ve Acil Durum Miidiirliigii ve il Emniyet Mtidiirlii[ii'niin yatmm tekliflerinin, igiqleri ve Qeqitli iqler
Komisyonuna,
8- ilge Kaymakamhklarrmn tekliflerinin konusu ile ilgili komisyonlara,
9- Ayrrca ttim program tasla[rmn bttge ydniinden delerlendirmek iizere Plan ve Btitge Komisyonuna havale edilmesine,

"oybirliEiyle" karar verildi.

0610612014 156 il Genel Meclisi iiyelerinin gerek Avrupa Birlili Projelerinin takibi gerekse kardeq gehir iligkilerinin kurulmasr ve

geligtirilmesi amacryla gorevli olarak yurtdrgrnda bulunmalan amacryla pasaport temin edilmesi talebinin incelenmek tizere

"AvruDa BirliEi ve Uluslararasr iliskiler Komisyonund'havale edilmesine, "oybirliEiylen'karar verildi.

Jai:


