
2014 YILI IL GENEL MECLISI OCAK AYI KARAR OZETLERI
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06toU20t4 I 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 17. maddesi gere[ince, "il Genel Meclisi, her yrhn Ocak ayrnda yaprlacak
toplantrsrnda,ll6zel idaresi'nin bir <inceki yrl gelir ve giderleri ile hesap ve iqlemlerinin denetimi igin 3'ten az 5'ten gok
olmamak rd;zere bir Denetim Komisyonu oluqturur hiikmtine istinaden, 23 (yirmitig) oy ve I (bir) boq oyla, Denetim
Komisyonu Uyeli$ine; Hasan DAd, Aydrn KARAKOQ, $ahin ARSLAN ve Nihat SAGLAM'In segilmelerine,
oooyeokluEuylao' karar verildi.

06/0112014 2 ilimiz Merkez ilge Sosyal Yardrmlaqma ve Dayamgma Vakfi Mtitevelli Heyetinde 2014 y|rnda gdrev yapmak izere;
Meclis Uyelerinden ismail DAGCI, Nihat SAGLAM, Ali Kamuran KOqYiGiT, Tomris TURAN ve Ahmet gEN'in red
oylanna karqrhk; Safet yUCE ve Seyfi ERGiN'in Merkez ilge Sosyal Yardrmlagma ve Dayamgma Vakfi Miitevelli
Heyetinde p<irev almasma "oyeokluEuyla" karar verildi.

06t01/20t4 3 ilimiz Babaeski ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayamqma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2014 y:ilrrrda gdrev yapmak izere;
Feyzi $EN ve Nail GUNU$EN'in grirev almasma, "oybirliEiyle" karar verildi.

06t01/20r4 4 ILimiz Kofgaz ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayamqma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2014 yrhnda g6,rev yapmak iizere;
Ahmet AYDIN, Erdinq Kr{RAMANI ve Mustafa BALKAN'rn, gdrev almasrna, 6'oybirliEiyle" karar verildi.

06t0U20r4 J ilimiz Pehlivankdy ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayamgma Vakfi Mtitevelli Heyetinde 2014 yirnda gdrev yapmak iizere;
Yusuf YILDIRIM, Arif AKDOGaN ve Gtiray GUNAY 'rn gcirev almasrna, oooybirliftiyle" karar verildi.

07t0U2014 6 ilimiz Vize ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayamqma Vakfi Mtitevelli Heyetinde 2014 yilnda gdrev yapmak iizere; ismet
OZffeN ve Emin OK 'un g6rev almasrna, oooybirlifiyle" karar verildi.

07t01/2014 7 Ilimiz Demirkciy ilgesi Sosyal Yardrmlaqma ve Dayamgma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2014 yilnda gorev yapmak izere;
Mediha ALTINEL ve Ayhan DOGER'in, p<irev almasma, 'ooybirliEivle" karar verildi.

07t0u2014 8 il Ozel idaresi btinyesinde 2013 Yrhnda gahqtrrrlan ve aynca 2014 Yfi igerisinde de gakgtrnlmaslna ihtiyaq duyulan,gehir
Plancrsr kadrosunda I (bir), Fizikgi kadrosunda 1 (bir), Tekniker kadrosunda 1 (brr), Epitmen tiarlrqidfT"jtliTft
Ekonomist kadrosunda I (bir) adet s<izlegmeli personele 2014 Yrhnda <idenecek net i.icretlerinin belirlendesi t6ldi'ffEkt"
incelenmek iizere "Plan ve Biitge Komisyonuna" havalesine,hazrlartacak olan raporun devam eden Ocak a$h tt2fl"affinda-
g<irtigiilmesine, "oybirlifiivle" karar verildi. $ : ;1 i i\ $t]i
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07t0r/20r4 9 Mtilkiyeti il 6zel idaresine ait, Demirk<iy ilgesi Hamdibey Mahallesi Cumhuriyet Meydam BlgB -16A-3C paftl,155 ada,
4 parselde bulunan 1"076,49 m2'lik igham Binasrmn satrqr teklifinin incelenmek izere "Plan ve Biitge Komisyonuna"
havale edilmesine,'ooybirlifiyle" karar verildi.

07t0u2014 10 Ilimiz Merkez ilge ve ilgelerinde bulunan meralann rslah edilmesi ve kiraya verilmesi konusundaki sdzlii <inergenin
giindeme ahnmasrna, il Genel Meclisi'nin devam eden Ocak ayr toplantrsrnda de[erlendirilmesine, "oybirlifiyle" karar
verildi.

08t0u2014 tl ilimizde 2013 Yrh koy yolu envanteri gahgmalan kapsamrnda k<iy yollanmn birinci derece, ikinci derece ve k<iy igi yollar
aynmmda tasnif edilerek uzunluk ve standartlarrmn gtincellenmesi teklifinin incelenmek iizere "Alt Yapr Hizmetleri
Komisyonuna" havale edilmesine, hazrlanacak olan rapomn il Genel Meclisi'nin Ocak ayr toplantrsrnda
de[erlendirilmesine, oooybirlifiiyle" karar verildi.

08t0u2014 12 2014 Yrh igerisinde de gahgtrnlmasrna ihtiyag duyulan, Tekniker kadrosunda 1 (bir), Fizikgi kadrosunda I (bir), $ehir
Planctsr kadrosunda 1 (bir), Ekonomist kadrosunda I (bir), Elitmen kadrosunda I (bir) adet srizlegmeli personele 2014
Yrlrnda d,denecek net ticretlerinin; Tekniker Unvamnda gahgan I personele ayhk net 2.174,00 TL, Fizikgi Unvamnda
gahgan 1 personele ayhk net 2.350,00 TL, $ehir Plancrsr Unvarunda gahgan 1 personele ayhk net 2.550,00 TL, Ekonomist
Unvanrnda gahqan 1 personele ayhk net 1.753,00 TL, Elitmen Unvamnda gahgan 1 personele ayhk net 1.672,00 TL iicret
<jdenmesine, oooybirlifiylet' karar verildi.

08t0U2014 13 il Genel Meclisi Uyesi Aydrn KARAKOQ'un ilimizMerkez ve ilgelerinde bulunan meralarrn rslah edilmesi ve kiraya
verilmesi konulu scizlii <inergesinin, incelenmek iizere Tanm Komisyonuna havalesine, "oybirlifiiyle" karar verildi.

08t0u2014 14 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun 10/f maddesi gerelince, Babaeski Belediye Baqkanhsr'nn 0411212013 tarih ve
1616 sayth yaztsmda agrkladr$r gerekgeler dikkate ahnarak, onanmlmn bitirilebilmesi igin 3 (iiq) yrl daha ek siire
verilmesine , 'ooybirlifiyle" karar verildi.

09t0u20t4 15 ilimiz Merkez ilgesi, Derekoy Koyii, Istrrga mevkii, Kirazprnar Orman igletme $efli[i hudutlannda2lT parsel nolu orman
arazisi iizerinde Salim Aras tarafindan izin alman alanda Alabahk Uretim Tesisi amagh l/1000 <tlgekli Uygulama imar
Plam ve l/5000 <ilgekli Naztm imar Plamrun onaylanmasr talebinin incelenmek iizere "imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna"
havalesine, oooybirlifiyle" karar verildi.



09/01/2014 L6 2014 Y/rnda uygulanacak makine-ekipman kiralama bedellerinin belirlenmesi talebinin incelenmek iizere "Plan ve Biitge
Komisyonuna" havale edilmesine, hazrlanacak olan raponrn il Genel Meclisi'nin I0l0ll20l4 tarihli birleqiminde
deEerlendirilmesine,'ooybirlifivle" karar verildi.

09/0u2014 17 Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna iligkin Y<inetmelifin ll.maddesi gere[ince, II Sayrh Bog Kadro
De$iqiklik Cetvelinde ve III Sayrh Dolu Kadro De[igiklik Cetvelinde Dolu ve Bog Kadro Derece Defiqiklili yaprlmasr
teklifinin incelenmek :drzerc"Ozel Komisvona" havalesine. "oybirliEiyle'n karar verildi.

09t0u2014 18 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hanrlanan raponrn kabuliine, hazrlanan rapor do$rultusunda; ilimiz Merkez
ilcesi Karadere Kdyii MuhtarhEr'mn k<iv verlesik alanrmn yeniden tespit edilmesine. "oybirliEiyle'n karar verildi.

09t0u20r4 19 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haznlanan rapomn kabuliine, 1125000 Olgekli Krrklareli il Qewe Diizeni
Planrnrn 3.3.1.3 Kdy Yerleqme Alanlan ( b ) maddesi ve3194 Sayrh imar Kanununun 27nci maddesi geresince, ilimiz
Vize ilgesine ba[h Okgular KOyu Muhtarhgr'mn k<iy yerlepik alamrun yeniden tespit edilmesine gerek olmadrlrndan
talebin reddine, "oybirliEiyle" karar verildi.

09t0U2014 20 ilimiz Vize ilgesi Dtizova Kdytinde agrlan sondaj kuyusunun enerji ba$lantrsr ve isale hattr yaprmr ile depoya ba$lantrsrmn
saflanmasr <jnerisinin Ocak ayr giindemine almmasrna, "oybirlifiiyle " karar verildi.

09t01t2014 2l ilimiz Vize ilgesi Mtisellim Kciyiine 1 adet yeni ayakh su deposu yaprlmasr <inerisinin Ocak ayr giindemine ahnmastna,

"ovbirliEivle" karar verildi.

0910u2014 22 il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iligkin Ydnetmelifin l0.maddesi gerelince, ekli gerekge raporunda
belirtilen Idaremiz gayrimenkul ig ve iglemlerini yiiriitmek izere, ekli (I) sayrh Memur Kadro ihdas CeWelinde gdsterilen
Genel idare Hizmet Srrufinda I adet 3. derece "Emlak ve istimlak Miidtirii" kadrosunun ihdas edilmesine, "oybirlifiyle"
karar verildi.

09t0u2014 23 ilimiz Kofgaz ilgesi Malkoglar Kdyti-Hudut (Bulgaristan) arasmdaki 1 km yolun Hudut gortiqmelerinde kullamlmak iizere
il Ozel idaresi yol afirna ahnmasma, "oybirliEiyle" karar verildi.

09t0u2014 24 Alt Yapr Hizmetleri Komisyonu tarafindan hazlrlanan raporun kabuliine, 2013 Yrh koy yolu envanteri
kapsamrnda lIimiz kdy yollanmn birinci derece, ikinci derece ve k<iy igi yollar aynmrnda tasnif edilerek
standartlanrun, raporda belirtildi[i gekilde;

gahgmalan

I. derece Asfalt 837 km. I. derece Stabilize 48 km. II. derece Asfalt 405 km, II. derece Stabilize 505 km, II.
16 km, II. derece ham yol (Mutasawer) 99 km, I. derece koy yolu 784 km, II. derece kdy yolu 1025 km ve \tifi$r,S&tge
vol 101 km olmak izere toplam 1910 km vol aEr olarak stincellenmesine" "oybirliEiyle" karat verildi. tJ # : {Lt. *!
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L0t0t/2014 25 0ze1 Komi syon tarafi ndan hazrlanan rap onrn kabuliine,
a)Ozel idaresinde memur olarak gdrev yapansevgi EREN'in 5nci derecedeki kadrosunun 3ncii derece,
b)Veri HazrlanaKontrol iqletmeni olarak g<irev yapanAykut DEMiRHAN'In,4ncti derecedeki kadrosunun 3ncii derece,
c)Veri HaznlamaKontrol igletmeni olarak g6rev yapan ismail $iM$EK'in, 6ncr derecedeki kadrosunun 5nci derece,
d)Veri Haznlana Kontrol igletmeni olarak g<irev yapar' Emre ONURLU'nun, 8nci derecedeki kadrosunun 6ncr derece
olarak, dolu kadro derece de[iqikliginin yapilmasm4
Aynca daha tince ihdas edilen ve halen bog olan llnci derece2 adet Memur kadrosunun,2 adet 5nci derece olarak bog
kadro deEiqikliEinin yaprlmasrna, o'oybirliEiyle" karar verildi.

t0t0u20l4 26 Gdrevde yiikselme elitimine ve slnavlna katrlacak olan il Ozel idaresi avukatrrun atanmasr amacryla, il Ozel idareleri
Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iligkin Y<inetmeli[in l l.maddesi gere[ince, (II) sayrh bog kadro de$igiklik cetvelinde 2.
derece Hukuk Miigaviri kadrosunun 5. Derece olarak boq kadro derece defigiklifinin yaprlmasrna, "oybirlifiyle" karar
verildi.

r0t01/2014 27 Ilimiz Vize ilgesi Diizova K<iyiinde agrlan sondaj kuyusunun enerji ballantrsr ve isale hattr yaprmr ile depoya ba[lantrsrmn
safilanmasr iginin, il Ozel idaresinin 2014 ythyatrnm programma ilave edilmesine, o'oybirlifiiyle" karar verildi.

l0t0u20l4 28 Ilimiz Vize ilgesi Mtisellim Kdyiine 1 adet yeni ayakh su deposu yaprlmasr iginin il Ozel idaresi 2014 yrh yatrnm
progftrmrna ilave edilmesine, "ovbirlifiyle" karar verildi.

L0t0U20l4 29 llimizMerkez ilge Kadrkdy K<lytine tahsis edilen Kuzulu Kdyu srmrlarr dfiilindeki ormanhk alanda bulunan 1,00 litre/sn.
debili Kokurdan KaynaSr'run 0,5 litre/sn.'1ik krsmrmn Kuzulu Kciyiine iade edilmesi talebinin incelenmek iizere "igigleri ve

Qeqitli igler Komisyonu ile Gdletler ve Su Urtinleri Komisyonuna" havale edilmesine,haztlanacak olan raporun il Genel
Meclisi'nin $ubat ayr toplantrsmda deEerlendirilmesine, "oybirlifivle" karar verildi.

l0l0u20r4 30 Plan ve Btitge Komisyonu tarafindan hazl-r.lanan raporun kabuliine; Il Ozel Idaresi makine parkrmrzda bulunan makine ve
ekipmanlann, yatrnm-proje uygulamalanndan sonra bog zamanlanmn deferlendirilmesi igin dengeli bir iicret sistemi
dahilinde kira ile gahgtrrrlmalan mtimki.in olup 2014 yrhnda uygulanacak makine-ekipman kiralama ve etiit iqlemlerinden
alrnan i.icretlerin Maliye Bakanh[r'nn l9llIl20l3 tarih ve 28826 Sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 430 srra numaralr
Vergi Usul Kanunu Genel Tebli[inde belirtilen Yeniden De[erleme Oram olan o/o 3,93 oramnda arttrrrlmak suretiyle,
tabloda belirtilen miktarda kiralama bedeli ahnmasma. kiralanan is makinesinin akarvakrtmrn kiracr
karqrlanmasrna, dozer gakgmasmrn 5 (beq) giinti gegmesi halinde; ahnacak fcretin Yo50 artftiaruk
islemlerin kiralama sozle$mesi esaslanna gcire yiiriit0lmesine, oooybirliEiyle" karar verildi.
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r010L12014 31 igigleri ve Qeqitli iqler Komisyonu tarafindan haztrlanan raponrn kabuliine; Toplumsal cinsiyet €$itliginin sallanmas
kadrnlann ve ktz gocuklannm insan haklanmn korunmasr ve geligtirilmesi konusunda Genelge gereli Nisan-2014 ayrnd

kurulacak olan ihtisas Komisyonlannda il Genel Meclisince Kadrn ve Erkek Egitli$ Komisyonu kurulmasrna, lI 6z<
idaremize Kurum ve Kuruluglardan konu hakkrnda talep gelir ise veya kurulacak olan Komisyonun ihtiyag gdriip dnerecei
konuda Meclisimizce sereEinin yapilmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

t0t0U20l4 32 2014 yth Biitgesinden ilimiz Kofgaz ilgesi Ahlath Koyiine aynlan 14.000,00 TL <idene[in ilgili fashndan almarak, Beyci
KOyu Muhtarh[rna 5.000,00 (Beqbin)Tl, Aga[rkanara K<iytine WC yaprm iqlerinde kullamlmak iizere 9.000,00 (Dokuzbin)
TL <ideneEin aktanlmaslna. "ovbirliEiyle" karar verildi.
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