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_KASIM AYI IGRAR OZETLERI

5302 Sayrl il $zel idaresi Kanunu'nun 10. ve 45. maddeleri ile 10/0312006 tarih ve 26104 Sayrh Resmi Gazete'de

yayrmlanarak yiirtirliile giren il Ozel idaresi Biitge ve Muhasebe Usulii Ydnetmelilr'nin27. maddesi gere[ince hazrclanan

2O16 Yrh il Ozel idaresi Hazrrhk Biitgesi ve eklerinin incelenmek iizere Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilmesine,

iEivle" karar verildi.

02trlt20t5

Krrklareli it trrtitti E[itim MiidtirliiEtintin 2016 yfi yatrrm teklifleri Ozerinde yaprlan incelemeler do!rultusunda Efitim,
Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan diizenlenen raporda belirtildili y"!."; yeni projeler, dnceki yrl
programda olup uygulanmayan projeier ve devam eden projeler baghklannda toplanarak il Ozel idaresi 2016 Yrh Yatrnm

ve Qalgma Programma ahnmasrna airnmasrna ve yatrrrm progftImma airnan igierin suastyia yapdmasrna "oybiriiliyle"

03nlt20t5

Krrklareli il Ozel idaresinin 2016 Yfi
edilmesine, hazrlanacak olan raponrn

Performans Programrmn incelenmek iizere Plan ve Biitge Komisyonuna havale

il Genel Meclisi'nin devam eden Kasrm ayr toplanfisrnda de[erlendirilmesine,

" ovbirliEivle" karar verildi.

03tru20r5

Krrklareli il Emniyet Miidtirliigtince Koruma Hizmetleri YdnetmeliSi kapsamrnda, ilimize gelen devlet btiyiiklerinin ve

korunan qahrslann korunmasr amacryla, koruma hizmetlerinde kullamlmak iizere 2 (iki) adet binek otomobil ahnmast

teklifinin incelenmek iizere Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi'

03tru20r5

2015 Yr1 K6ydes ve il Ozel idaresi Yatrnm Programmda yer alan; Qavuqk<iy Sulama Bent Projesi'nin ihalesi iqinde

kullanrlmak iizereo il Genel Meclisinin 28.11.2014 tarih ve 296 say:.Jr karan ile Vize ilgesi K<iylere Hizmet Gdtiirme

Birlifine aktanlan 5.000.-TL 6dene[in tekrar il Ozel idaresi "Merkez ve ilge Kdyleri Gcilet ve Arazi Sulama Projeleri"

"ovbirliEivle" karar verildi.

03nu2015

5302 Sayrl il flzel idaresi Kanunu'nun l0.maddesi (L) bendi ve il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna iliqkin
y6netmeli[in 13. maddesi ve gegici 2. maddesi gere[ince,Il 6zel idaresi emrinde siirekli iqgi pozisyonunda gahqmakta

" ovbirliEivle" karat verildi.



o4nt/2015 26r 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun l0.maddesi (L) bendi ve il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlalna iligkin
Ydnetmelipin 13. maddesi ve gegici 2. maddesi geresince, il Ozel idaresi emrinde Dtiz iggi pozisyonunda galqmakta oian
Seyfettin yiGif ile iq Makina Yalcrsr pozisyonunda gahqmakta olan A. ZiyaCUqfU'nin,14/0912015 tarihinden itibaren
emekliliEe ayrrlmasrndan dolayr kadrolanrun iptal edilmesine, "oybirli[iyle" karar verildi.
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04/tlt20t5 262 ilimizde Su Ytinetim Birli[inin halen kurulmamasmm nedenlerinin araqtrrlmasr hakkrnda Qevre ve Sa!1k Komisyonu
tarafindan hazrlanan rapor ekinde yer alan cevabi yazrda, Orman ve Su iqleri Bakanhsr nezdinde Su Yrinetimi Genel
Mtidtirliilti kuruldupu, dolayrsryla Qevre Dtizeni Plam hazrrlamrken ilimizdeki sulann korunmasr ve kullamm dengesinin
sallanmasr amactyla kurulmast <ingdriilen Su Ydnetim Birli[inin kurulmasrna ihtiyaq kalmadrpr, aynca raporda da
1/100.000 dlgekli Trakya F.rgene Ha"'zasr Plamnda Su Y<inetim Birligi ile ilgili plan notu biiliinma,iigi '"eiirtiiCiginden,
raporun kabuliine, "oybirliEiyle" karar verildi.

05tru20r5 263 3194 sayrll i-* Kanununun 8. maddesl 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanunun 6. ve 10. maddesi ve 1125.000 Olgekli
Krrklareli il Qewe Diizeni Plam Uygulama Hiiktimlerinin ilgili maddelerine istinaden, Lnar ve Bayrndrrlk Komisyonu
tarafindan hazrlananrapomn kabuliine, ilimiz Liileburgaz ilgesi Eskibedir Kdya, 1551 ve 1552 parsel numarah taqrnmazlar
rllzerinde yaprlmak istenilen fbaliyet iplik Fabrlkasr olmayrp Beton Elemanlan Uretim Tesisi oi,iuguri,ian, "sanayi Aianr
(Beton ve Beton Elemanlan Uretim Tesisi) ve Tanm Alam" amagh plan deliqikli$ine iligkin olarak hazrlanan 1/1000
<ilgekli Uygulama imar Plam De[iqikli[i ve 1/5000 tilgekli Nazrm imar Plamlt" pt* izah Raporlal do[rultusunda imar
plam yaprlmasrna, " oybirliEiyle" karar verildi.

05nu2Ots 264 1125.000 dlgekli Krrklareli I qevre Diizeni Plarurun 3.3.1.3 K<iy Yerleqim Alanlan (b) maddesi, 3194 sayrl imar
Kanununun 27. (DeSiqik 12.07.2013-6495173 md.) maddesine istinaden, imar ve Bayrndrrftk Komisyonu tarafrndan
hazrlananraporun kabultine, hazrlananrapor do!rultusunda; llimizBabaeski ilgesi, Taqagrl k<iyiiniin kciy yerlegik alammn
yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalan esnasmda raporda belirtilen son ev tespitlerinin teknik
komisyonca dikkate ahnmaslna, " oybirlifiyle" karar verildi.

06nu20t5 265 5.302 Sayrh.il Ozel idaresi Kanununun 10/f maddesine istinaden, Krrklareli Merkez Karakag Mahallesi, istiklal Caddesi,
Ozel idare igham Binasmm zemin katrnda bulunan 12 numarah igyerinin, Yeqilay Cemiyeti Krrklareli $ubesine yaprlmrg
olan tahsisinin iptal edilmesine, zemin katta bulunan 11 nolu igyerinin, yakrt ve di[er giderlerin kendileri taraiindan
karqrlanmasr kaydryla, 3 (tiq) yrl siireyle bedelsiz olarak Yegilay Cemiyeti Krrklareli $ube Baqkanhfr'na tahsis edilmesine,
!!e)+irligi)4e-1! karar'\redldii ;a+f+r

09nu2015
266 ilimiz Prnarhisar ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayamqma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2016 yrlnda g6rev yl

yaprlan oylamada 13 KABUL oyu ile gogunlulu sallayan Atilla VURAL ve Selguk CANSEVEilin god
mevcudun "oygokluEuyla" karar verildi. I
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t0n1t20t5 267 Ilimiz sorunlanmn ve gdziim yollanmn belirlenerek ilimizin gelecelinin qekillenmesi igin ortak bir vizyonbelirlenmesi ve
giiglii bir bigimde merkezi idareye aktarrlabilmesi amacryla, Qewe ve Safhk, Efitim, Turizm, Kentlegme ve Alt yapr,
Sanayi ve Enerji, Grda,Tanm ve Hayvancrhk konu baghklarrnda, kurumlar, iiniversiteler, konusunda vzmankigiler, STK'lar
ve odalartn davet edilerek. Qahqtay dtizenlenmesi ile ilgili detaylann de[erlendirilmesi igin kurulacak rizel galgma
grubunda il Genel Meclisi Uyeleri Cavit QAGLAYAN, Nihat SAGLAM, Apiullah MUTLUEi{, ibrahim AKTEN, btir"*
KIRIM, $ahin ARSLAN,_Kenan QiFTQi, Serdar DURA, Bora TERZI, Qetin giNirOCftJ,Hazel YOLGIDEN, Ceyhun
ALKAN, Seyhan DELIQGLU, Okay $ERAN'rn yer almasma, mevcudun "oybirliEiyle" karar verildi.

t0tl/2015 268 -?0 Fkirn 2015 tarihinde mera mer,'zuafinda yapllan degigikliklerin meralaia, Qe'v"iole, tarim ve hayvancilifa oliimlu ya rja
olumsuz etkilerinin aragtrnlmast hususunun incelenmek iizere Tanm ve Hayvancrhk Komisyonuna havale edilmesine,
"oybirliEiyle" karar verildi.

turlt20l5 269 il Genel Meclisinin 0710812015 tarih ve 196 sayrh karan ile ilimiz Babaeski ilgesi Oruglu koytiniin k6y konalr bakrm ve
onarrmr iginde kullamlmak izere Babaeski ilgesi K<iylere Hizmet G<itiirme Birlipi hesabrna aktallan 10.000-TL 6dene[in
intql erlilcreL il O..1 irlqre Flii+naoi*o io.{o o'{itr*oo.i*o L;i., *"1-+--l'x.*,- +^l^L: ^l*^^. L^l:-l^ t-^-----,- il n-^^::--- ^,-:-^r-vourv r4vv wuuurvilrw, AvJ rarurrurrtsI[r La,rguL \JIlll4Dl uaallllu(' [ullullull LEIluuIIlgIllIIgc
deEerlendirilmesine, mevcudun " gybirlifiyle" karar verildi.

l2truz0ts 270 Krrklareli Merkez Kuzulu K<iyii, 102 ada,26 parsel numarah ve 15.000,00 m2 ytizcilgiimlii tagmmaz tizerinde Tagm ve
Hayvancrirk Tesis Alam amagir ii5000 <iigekli Naztm imar Piam ve ii1000 ciigekii Uygulama imar Plam yaprlmasr
talebinin incelenmek tizere imar ve Eayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, mevcudun'ioybirliEiyle" karar uerildi.

t3tru20t5 271 ilimiz Ltileburgaz ilgesi, Hamzabey kdyti k<iy yerlegik alammn yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek iizereimar ve
Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, mevqudun "oybirlifiyle" karar verildi.

16nu20t5 272 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 10/f maddesine istinaden, mtilkiyeti il Ttizel Kigililine ait, ilimiz Demirk<iy ilgesi
Hamdibey Mahallesi, Cumhuriyet Meydamnda bulunan, 155 ad4 4 parselde kayrth, 1.076,49 m2 yiiz<ilgiimlii, iki katl Ozel
idare ighant Binasmm, yaprlacak tadilat (bakrm-onanm) kargrhlrnda alt kiraya veffne yetkisiyle 10 (On) yrl si1re ile
Demirkdy Belediye Bagkanhfr'na kiraya verilmek iizere iglemlerin yaprlmasr igin il Enciimeni'ne yetki verilmesine,
"oybirlifiyle" karar verildi.

16nu2015 273 ilimizdeki kapah havzalarda agrlan su kuyularrmn fiili durumlan, sorunlan, uygulama durumlan u" va*f'
durumlanmn araqtrnlarak il Genel Meclisine bilgi verilmesi hususunun incelenmek tizere Gdletler 

"Cm*Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi. # l S'
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L6mt20t5 274 ilimizdeki k<iylerde igme
Meclisine bilgi verilmesi
karar verildi.

suyu kirliklerinin ve sorunlanrun nedenlerinin
hususunun incelenmek iizerc Qevre ve Salhk

araqtrrrlarak g<izi.im dnerileri hakkrnda il Genel
Komi syonun a hav ale edilmesine, "oybirliliyle"

t7nu20r5 275 Ilimiz genelinde bulunan iig adet Organize Sanayi B<ilgesinin faaliyet konulanna uygun olarak Mesleki OSB Liselerinin
kurulmast igin gerekli aragtrrmalann yaprlmasl ve konu ile ilgili kurumlarla gdriiqmeler yaprlmasr hususunun incelenmek
iizere EEitim, Ktiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

t9mt20r5 276 5302 Sayrh.il 0ze1 idaresi Kanunu'nun 10. Maddesinin (l) bendine istinaden, ilimiz Ozel idaresi siirekli iggi kadrolarrnda
4857 sayili i; Kaniiniinaiabi olarak gaii;an ve T'iirkiye Yoi-iq Senciikasr tiyesi oian iggiierin, Krrkiareii ii $zel iciaresi aciina
Ttirk A[rr Sanayii ve Hizmet Sektcirti Kamu iqverenleri Sendikasr ile Yol-ig Sendikasr arasrnda yaprlan Toplu-ig
Stizleqmesinin 5. Maddesine istinaden, s<lzleqmede agrklandrlr izere, ihtiyag duyulan pozisyonlarda istihdamrm saglamak
amacryla, ekli (V) Sayrh Siirekli iqgi Kadro ihdas Cetveli ile (VI) Sayrh Siirekli iqgi Kadro Degiqiklik Cefih'nde
agrklanan toplam 121 adet kadronun de[igiklik ve ihdasrmn yaprlmasma, .,oybirliEivle', karar verildi.

20tru20ts 277 5302 Sayrk ilOze! idaresi Kan'mu'n'm l0.maddesi (I-) bendi.,'e Il Ozel idareleri Nonn tsadro ilke ve Standartiarina iii;kin
Y<inetmelifin 13. maddesi ve gegici 2. macidesi gere[ince, il Ozel idaresi emrinde siirekli iggi kadrosunda dtiz iggi
pozisyonunda gahgmakta olan Aydeniz SANSAK'm, l4llll20l5 tarihinden itibaren emekliye aynlmasrndan dolayr
kadrosunun iptal edilmesine, o'oybirlifiyle" karar verildi.

20mt2015 278 Krrklareli il Ozel idaresi 2016 Y:irr Yatmm ve Qahgma Programr taslalrmn geneli hakkrnda Plan ve Btitge Komisyonu
taraflndanh-'.l*@ekabuliine,..oybirli[iylen'kararverildi.

20mt2015 279 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun l0.maddesi (g) fikrasr gerefince, Prnarhisar ilgesi Kaymakamlk Lojmamnda
2lll0l20l5 tarihine meydana gelen yangm nedeniyle, Argelik A.$, tarafindan il Ozel idaresi hesaplarma yatrnlan
85.000,00 (Seksenbegbin) -TL nakdin, tagrnmazrn onartmrnda ve yanan malzemelerin satrn almmasmda kullamlmasr
kaydryla yaprlan $arth balrgrn kabul edilmesine, 6'oybirlifiyle" karar verildi.

24mt20t5 280 ilimiz Liileburgaz ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayamqma Vakfr Miitevelli Heyetinde 2016 yrlnda g6rev yapmak iizere
yaprlan oylamada 18 KABUL oyu ile gofiunlu[u sallayan Osman Cumhur ESEN ve isa AKMAN'rn g<irev almasrna,
mevcudun "oygokluEuyla" karar verildi -*'#$P.fe*\

25nu20r5 281 il 6zel idaresinin makine parkrnda bulunan ve ekonomik dmrtinti tamamlamrg olan, ekli listede plaka,
belirtilen 15 adet arag ile 5838 sayrh Kanunun gegici 2. maddesine gdre gahrslardan teslim ahnan l0
mevzuata uygun olarak satrlmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.
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25nu2015 282 Il Genel Meclisinin 0710812015 tarih ve 196 sayrh ek btitge karan ile ilimiz Pehlivankrjy ilgesi Yegilova Kdytine yazhk
diiltn salonu yaplm bakrm ve onarlm igi igin ayrrlan 15.000,00-TL (onbegbinlira) ddenelin, aym k<iyiin kilitli parke taqr
iqinde kullanrlmak ijzere tahsis de[iqiklifinin,r'aprlmastna, "oybirliliyle" karar verildi.

zstrr/201s 283 Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazlnlanan raporun kabuliine, hazrlanan
idaresi Kanunu'nun 10. ve 31. maddesi gerelince hazrlarran Krrklareli il
Programmrn kabul edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

rapor
Ozel

dogrultusunda 5302 Sayrh il Ozel
idaresi'nin 2016 Yt].i, Performans

aana ta'|aE2Vt tLtLVtJ a.)aLO+ Plan ve Biitge Komisyonu iarafrndartbrazrcIana'nraporrrir kabui-iine, Kirkiareii ii Emniyet lyiiidiiriiigiince Koruma Hizmetieri
Y0netmelili kapsamrnda, ilimize gelen devlet btiytiklerinin ve koru::raya almanr $*rrstann korunmasr amact do["rultusunda
kullanilmak iizere 2 (iki) adet binek otomobil satrn ahnmasr iqinin it Ozei idaresinin 2015 yrh Ek Yatrrrm ve Qahgma
Programrna ilave edilmesine,'6oybirlifiyle" karar verildi.

26mt2015 285 Tiirkiye il Genel Meclis Uyeleri Derneli Genel Merkezi tarafindan Antalya ilinde 15-20 Arahk 2015 tarihinde yaprlacak
olan; il Ozel idaresi Kan'mu, yerel ydnetinaler, d'jnyada..'e ;ilkemizde jeotermalin onemi.,'e il Ozel idareleri, eneq;id- kendi
kendine yeten qehir afuonkarahisar konuiu biigiienciirme seminerine, ii Ozei iciaresi Genel Sekreteri ile il Genel Meclis
iiyelerinin katrhmmm sa[lanmasrna, "oybirlifiiyle" karar verildi.
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1/,7, ir A -r ir, : h.!1 . :r h..,zuro rrrr rl t zel rqarcsl r'urgesr lre rrgr[ rlan Ve bulge KOmlSyOnU mlannOan nazflAnan raporun Kabulune, ZUlb Ylll ll
Ozel idaresi Biitgesinin toplam 45.000.000,00-TL (Krrkbegmilyonlira) olarak raporda belirtildifi qekilde dalrhmrmn
yapilmasrna,'ooybirlifiyle" karar verildi.


