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KARAR TARiHi

04t05/2015 il Ozel idaresinin
incelenmek tizere

2014 Yfi Gelir ve Gider Kesin Hesap cetvelleri ile Tagrnrr ve
Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilmesine, hazrlanacak olan

Tagmmaz Mal Hesap Cetvellerinin
raporun il Genel Meclisinin devamlantrsrnda deEerlendirilmesine, "ovbirriEiyle" karar verildi.

04t05/20ts 5302 Sayrh ilozel idaresi Kanunu'nun l0.maddesi (L) bendi ve il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartla'na iligkin

""f::jT::'"?i,t"?;^T1o^o:,': ::,'s:el"^i,?;,T!!!3si e"y.s!ice.. il O.zel id"; ;;rinde srirekli iqei kadrosunda driz iqsi olarakgorev yapan Hatice TAV$AN'rn 14104/2015 (meiai Uiti-i; tarihinden itibaren emekliye uy.,l-ugi#adi;;;:r"r,iptal edilmesine, "oybirlifriyle" karar verildi.

llimiz Merkez Karakog kciyi.intin k6y yerlegik
Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine,';o1

alanrnrn yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek 0zere imar ve
birliEiyle" karar verildi.

05/0s/201s $eker Fabrikasr Depolanndaki Konferans Sa-lonunun sadece zorunlu glderlerinin baz alirrarakitibaren, dtizenlenecek etkinlik bagrna kiralama iicretinin belirlenmesi teklifinin incelenmek

A1 /A- /^^1 F
U ilU ii'2ji 5 tarihincien
tizere Plan ve Btitge

yle" karar verildi.

Ilimiz vize ilgesi Solucak Koytiniin kciy yerleqik alanrnrn yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek i.izere imarBayrndrrhk Komi syonuna havale edi lmesine, " oybirliEiyle" karar veri ldi.

05/05/2015
haztrlanan raporun kabuliine, hazrrlanan rapor doSrultusunda; ilimiz Vize ilgesi
yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalan esnaslnda raporda
onca dikkate alrnmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.-

imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan
Krglacrk koyriniin k6y yerleqik alanrnrn
belirtilen son ev tespitlerinin teknik komis

05/0s/20ts Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafrndan haztlananraporun kabuliine, haznlananrapor dofirultusunda; ilimiz LrileburgazIlgesi, Eskibedir koyiintin koy yerlegik alantnrn yeniden iespit edilmesine, teknik komisyonun galqmalan esnasrnda rapordabelirtilensonevtespitlerininteknikko@a,,,oybirli[iy|e,,kararverildi.



UO/U5/ZUIJJt zu tJ Dayr;iBy Da$Kanlglnrn zv t+ ylll baylgiay LJenetlm Kaporunda
karanyla belirlenen "ahnacak hizmet bedelleri" hususunun
edilmesine, " oytrirliEiyle" karar verildi.

elrrtrlen, ll Genel Mechsinin 0511212014 tarih ve 310 sayrh
incelenmek izere Plan ve Biitge Komisyonuna havale

06/05/2015 tr4 Ilimiz Liileburgaz ilgesine balh Hamitabat Koytinde bulunan bir hayvan giftliginin atrklarrnr Krrrkkoy Barajrna brraktr[r
koy halkr tarafindan tespit edildi[inden konunun araqtrnlmasr hakkrnda Qevre ve Saflrk Komisyonu tarafindan haznlanan
raporun kabuli.ine, raporun birer drnefinin Krrklareli il Qevre ve $ehircilik Miidtirl1gtine, Krrklareli il Jandarma
Komutanhlrna, Ltileburgaz Kaymakamlt[tna, Babaeski Kaymakamh[rna, Ltileburgaz ilge Jandarma Komutanlfirna.
Babaeski ilge Jandarma Komutanlt[tna, Krrklareli Grda Tanm ve Hayvancrhk il Miidtirlugrine, Qevre ve $ehircilik
Bakanlrfirna,Tarrm Grda ve Hayvancrltk Bakanhfrna, Saflrk Bakanhlrna ve Baqbakanh[a gdnderilmesine, "oybirli[iyle"
karar verildi.

06/0s/20rs ll5 5-i02 Sayrlr il Ozel idaresi Kanunu'nun 12. maddesine istinaden. !! Genel N4eclisinin 2015 i,rh tatil a1'lnrn Temmuz ayr
olarak belirlenmesine, il Genel Meclis Uyeleri Sibel QiNaR ve Bora TERZi'nin RED oyuna kargrhk (Afiusros ayr olarak
belirlenmesitul"bi'@''oygoklu[uyla''kararverildi.

06/0s!2015 ll6, atrkiardan dolayr
yazit dnergenin

iti-i. I iilch,,"-o. il^o"i Alano^xl,' 11 A.,ii-,-l^- l^-^-:.^ L^t,,^l^r.: L^-.-.^.^ ^;rLr:r-r^,-:,-: - rillt|ltL r-LlrLUurU4z ii!€51 lilauauBiu NUyui;ucii gcagn CiefCrrrrr. uulBuush.t ltd)vi1ll Vlli.ilhlclrtrilr Oil'aktt[t
kirletilmesi hususunun incelenerek goziim onerilerinin ve mevzuat durumunun aragtrllmasr hakkrndaki
incelenmek iizere Qevre ve SaEhk Komisyonuna havalesine, "oybirlifiyle" k-arar verildi.

07/05/2015 tl7 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun l0.maddesi (L) bendi ve il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlalna iligkin
Yonetmelifiin 13. maddesi ve gegici 2. maddesi gerefince, il Ozel idaresi emrinde siirekli iqgi kadrosunda ig Makine
Operatdrti (B) olarak gorev yapan Omer KTJRU'nun, 2810412015 tarihinde vefat etmesinden dolayr kadrosunun iptal
edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

07/05/2015 118 3194 sayrh imar Kanununun 27. maddesine istinaden; ilimiz Demirkoy ilgesi Sivriler koyti kciy yerlegik alan srnrlnrn, Kdy
Yerleqik Alan Tespit Komisyonu ve kdy muhtan tarafindan mahallinde yaprlan koy yerlegik alanrna ait son evlerin tespiti
doErultusunda onaylanmasrna, "oybirlifiyle" karar verildi.

07/0s/20rs 119 3194 sayrh imar Kanununun 27 . maddesine istinaden; ilimiz Merkez
Yerlegik Alan Tespit Komisyonu ve koy muhtan tarafindan mahallinde
doErultusunda onaylanmasrna, "oybirlifiyle" karar verildi.

Karadere koyii koy yerlegik alan srnrnnrn, Koy
yaprlan koy yerlegik alanrna ait son.gvterin.'tespiti
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07/05/2ors I tzo 3194 sayrlr imar Kanununun 27. maddesine istinaden;rlimizliileburgaz ilgesi Qiftlikkoy k6yii k6y yerlegik alan srnrnnrn,Kdy Yerleqik Alan Tespit Komisyonu ve kdy muhtan tarafindan mahallinde yaprlan koy yerleqik alanrna ait son evlerintespiti doArultusunda onavlanmast na - " ovh i rli6iv lpt I k qrqt rrcri t..t i

07/05/2015 121 3 194 sayrlr imar Kanununun 27 . maddesine istinaden; ilimiz Lrileburgaz ilgesi ceylankriy kciyti k6y yerlegik alan srnrrrnrn,Koy Yerleqik Alan Tespit Komisyonu ve koy muhtan tarafindan mahallinde yup,lun k6y yerlegik alanrna ait son evlerintespiti doErultusunda onaylanmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

3 194 sayrh imar Kanununun 27 . madd,esine istinaden; ilimiz Merkez Bayramdere kc;yti k6y yerleqik alan srnrnnrn, KciyYeriegik Alan Tespit Komisyonu ve koy rnuhtart tarafindan mahallinde yaprlan koy yerleEikaianrna ait son evlerin tespitidoErultusunda onaylanmasrna, "oybirliEiyle,' karar verildi.

il Genel Meclisinin 28.11 .2014 tarih ve 296 sayrlr karan ile Kofgaz ilgesi Kciylere Hizmet Gottirme Birligine ay'lan; Beycikoi'ii kilitli parke ta$r yaprm i9i : 25.000-1'L. AqaErkanara kciyti kiliili park! ta$r yaprm i9i : 20.000-TL, Tatlprnar k6yiikilitli parke taqr yaprm i$i :20.000-TI-' Malkoglar kdyil igme suyu boru degiqim igi : lo.bog-tL, Malkoglar koyi.i birinciktstm kanalizasyon yaprm isi : 15.000-'l-L.'l-opgular Lo;,u rrn.,. su;,u g+rnie depc bakim onaiiii-i i;i: i5.000_TL oi'taktizere tahsis edilen toplam 105.000-TL 6dene[in tamamrnr] Kofqazltgesl Malkoglar k6ytintin kanalizasyon ve a'tmaiSinde kullarrrlmak iizere odenek fahsiq dediciLli;i.in.,o^,1,--o,-^ rr^.,r-j.-r:x:-.r^rt r-^--^,- -.. ., ,-

07/0s/201s 122

07i05t21)r5 723

07/a5/2015 124 ,trr.tt- ,;
ile 1010312006 tarih ve 26104 Sayrh Resmi. Gazetede yayrmlanan Mahalli idareler Btitge ve Muhasebe yonetmeligi,nin 40.ve 4l' maddeleri gerefince.2014 Yrh il Ozel idaresi'nin Gelir ve Gider Kesin Hesap c]etvelleri ile Tagrnrr ve TagrnmazMal Hesap cetvellerinin; Plan ve Btitge Kontisyonuncahazrlanan ekli inceleme raporunda da detayla' agiklandrSr gibi,Kanunlara, Ycinetmeliklere. Genelgelere ve Valilik olurlanna istinaden, bi.itge disiplinine ve mevzuara uyularakdiizcnlendili ve odemelerin yaprldrgr, odenek iistii ve btitge drgr harcamanrn olmadrgr anlagrldrSrndan kabul edilmesine,"oybirliEiyle" karar verildi.

ilinriz Vize ilqesi Pazarlt kdyiiniin koy yerlegik alan srnrnnrn tespit iglen-rini yapanKoy yerlegik Alan Tespit Komisyonu vekoy muhtan tarafindan tutulan Kdy Yerlcaik Alan Tutanalrnda yer alan^ durumun delerlendirilmek iizere imar veBayrndrri rk Komisyonuna havale edilmesine- "ovbirliFivle,, karar veri i d i

08/05/201s t2s



08/05/2015 t26 Ilimizdeki yeraltr sulannm ihalesi sonucunda buralann kimlere, kag yrlhfirna ve ne kadardan ihale edildi[i, ihale sonucunda
tahsili yaprlamamrg kag kaynak oldu$unun tespit edilmesi, eler var ise daha fazlakiralamaya grkrlacak olan yerlerin tespiti
ile gelir artttrtcr yeraltr kaynak sularrnrn tespitinin yaprlmasr, Ilimiz srnrrlan iginden istanbul itlne iSfi uru"ilrgr ile verilen
sudan Idaremiz biitgesine gelen bir gelirin olup olmadr[rnrn aragtrnlmasr hatkrnda Plan ve Biitqe Komisyonu tarafindan
haztr tl anan raporun kabul iine, " ov b irlifiiv le " karar veri I di.

08/05/2015 127 ilimize bagh Merkez ve ilge koylerinde tagrmah e[itim nedeni ile boq ve atrl durumda kalan okullaln kagrnrn tahsisli
oldulu, kagtntn ise boq durumda kaldr[rnrn tespit edilerek, okullann Milli Egitim Bakanh[r genelgesi doSrultusunda ne
gekilde deferlendirilebilece[i..hakkrndaki Efitim, Ktilttr ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan haztilanan raporun
kabuliine, il Genel Meclis Uyesi Regat $tikru SAKA'nrn RED oyuna kargrhk (okullann yrkrlmasr yerine onurrl-ug
talebinden dolayr) mevcudun "oygokluEuyla" karar verildi. _
ilimiz Merkez ve ilgelerinde son aylarda kiiqiikbaq hayvanlarda goriilen anag ve yavru 6liimlerinin aragtrnlmasr hususunda
Tarrrn ve l{ayvancrhk Komisyonu tarafrndan hazrrlanan rapgrun kabultine, "oybirlifiyle" karar verildi.

08/05/201s
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08./05/20!5 Il Genel l'4eclisi Bagkanhlrna A7lA52C15 tarihindc il Ccr,el l,feclis Uyeieri Kenan QiFTQi, Okay $ERAiri, Sacirk
AYKANATtarafindanverilen yazit 6nergede; 2015 yrlr il Ozel idaresi Bttgesi ile ilgili 2811112014 rarihli ve296sayr1 il
Genel Meclisi karannda geqen ilimiz Vize ilqesi Dolanca Koytiniin iqme suyu boru ahmr iginin, ilimiz Vize ilgesi Doganca
Koylintin igme suyu borulanntn degigimi igi olarak degigtirilmesi talebi, Meclisimizce uygun g6riilerek; ilimiz Vize 

-ilgesi

Dofianca Kciyiiniin iQme suyu borulanntn deiisimi isi olarak deFistirilmesine "nvhirliiivle" kerer rzeritrti

08/05/2015 r30 2015 yrh il Ozel idaresi Btitgesi ile Merkez vc ilqe Kdylerine Hizmet Gdtiirme Birliklerine aktanlmasrna karar verilen
ancak henr-iz aktanlmayan ddeneklerin, kalan iigiincii taksitlerinin 2015 yrh Mayis ayr sonuna kadar, dordtincii taksitlerinin
ise 2015 yrh Haziran ayr sonuna kadar Merkez ve ilge Koylerine Hizmet Gdttirme Birliklerine aktanlmasrna,
"oybirliEiyle" karar veri ldi.

Il ve Ilge Insan Haklart Kurullanntn Kurulug, Gorev ve Qahqma Esaslan Hakkrnda Yonetmelifin 6. maddesinin (b) bendi
uyannca, ilimiz Ltileburgaz ilgesi insan Haklan Kuruluna il Genel Meclis Uyesi Grircari KIRIM'rn temsilci olarak
seqiIrnesine, "oybirliEiyle" karar veri ldi.

08/0s/201s r31

I Meclis Uyesi Grircan KIRIM'rn temsilci olarak j

l



08/05/201s r32 ilimiz Ltileburgaz ilgesi Biiyrikkanqtrran Beldesi Ballar ve Srsrrada mevkiinde bulunan g21, g lg,z4Igparsel nolu tarlalaracam fabrikalan tarafindan atrlan pargalarrn vatandaglann tarlasrnr iglenmez duruma getirdigi hususunun incelenmek izere
Qevre ve SaEhk KOmisvonr tna havale edi lrnasi.. 6(nrrlrirtiiii. ,ro',t t.^-^-,,^-: t r:

08t05t201s 133 il ozel idaresi taraftndan Derekdy yolu flzerinde yaprlan Vali Mustafa Yaman Spor Tesislerinde engelli sporculann vevatandaglarrn kullandrfr tuvaletlerin yrkrlmastndan dotayr olugan malduriyetin ve engelli vatandagla'n diger tesislerde deyagadrklan ma[duriyetlerin araqtrrrlmak lzere konunun Aiie, QoJuk ve Engelliler Komisyonuna havale edilmesine,o'oybirliEiyle" karar verildi.

rlimiz Liileburgaz ilgesinde ingaatr devam eden Miiftriltik binasrnrn yaprmr srrasrnda kazr alanrnda Bizansl Iara aitoldufuiddia edilen siitunlann bulunmasr dolayrsryla durdurulan ingaatrn dlua-, sozkonusu oldugundan akrbetinin aragtrnlmaktizere igiqleri ve Qegitli iqler Komisyonuna havale edilmesinl, it Genel M"ciis Ut;;; R;ilil;r sAKA,nrn RED oyunakarqrlrk (inEaat alarurun belediye stntrlan igerisinde olmasr ve il Ozel idaresinin g<irev ve yetkisinde olmamasrndan dolayr)
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lhmrz genelinde yaklasan bu$dav hasat sezonLrnrla iiretici!er-imizln karEllaqtrklan kalire \c pazatlattn ,o.rnlo'n,n 
Ia havale edilmesine, i'oyQirllEiyle" karar verildi. 
I

08/05/2015 134

08/05/201s 135


