
2015 YILI iL GENEL MECLiSi OCAK AYI KARAR 6ZETLERI

KARAR TARIHI NO'SU OZU

Ost0u20rs I il Ozel idaresinin 2014 Yrh Yattnm Programrnda olup gegitli nedenlerden dolayr gergeklegtirilemeyecefi anlaqrlan ve
talepte belirtilen iqlerin, 2014 Y:I,.r Yatutm ve Qahgma Programrndan Qrkanlmaslna, "oybirli[iyle" karar verildi.

05tolt20l5 ) igiqleri Bakanhsr'nn 3111012005 tarih ve 11493 Sayrh Genelgelerinin 4.maddesi gerefince, il Ozel idaresi biinyesinde
2014 yirnda gahqtrrrlan ve aynca 2015 yilt igerisinde de gahqtrrrlmasma ihtiyag duyulan, $ehir Plancrsr kadrosunda I (bir),
Fizikgi kadrosunda 1 (bir), Tekniker kadrosunda I (bir), E[itmen kadrosunda 1 (bir), Ekonomist kadrosunda 1 (bir) adet
s<izlegmeli personele 2015 yrhnda <jdenecek net i.icretlerinin belirlenmesi igin "Plan ve Biitge Komisyonuna" havalesine,
hazrlanacak olan raporun devam eden Ocak ayr toplantrsmda gdriigtilmesine, "ovbirlifiyle" karar verildi.

06/ol/2015 3 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun lT.maddesi gerelince, gizli oylama ile Denetim Komisyonu'nun 5 (beg) tiyeden
tegekkiil etmesi "oybirliliyle" kabul edildi.
Adaylann bildirilmesine gegildi. Mecliste grubu bulunan siyasi parti oranlamasma gore, CHP Grubundan; Seyhan
DELIOGLU, Gtirkan UMUT ve Qetin giNifOGfU, AK Parti Grubundan; Serdar DURA, MHP Grubundan; Ertu!ruI
KOQ aday olarak gosterildi.
Oy pusulalan ve zarflar dalrtrldr, gizli oylama sonucunda yaprlan tasnifte; Seyhan DELIOGLU, Giirkan UMUT ve Qetin
$NIKOGLU, Serdar DURA ve Ertu!ruI KOQ'un 22 (yirmiiki)'qer oy aldrfr, Meclis Uyesi Sibel QiNAR'm oylama
esnasmda bulunmadrlr tespit edildi.
Oylama sonucuna gcire, Denetim Komisyonu Uyeli[ine; Seyhan DELiOGLU, Giirkan UMUT, Qetin giNifOCfU, Serdar
DURA, ErtuErul KOQ'un segilmelerine, "oyeokluEuyla" karar verildi.

06/01/2015 4 2014Yrh koy yolu envanteri gahqmalan kapsamrndallimiz kciy yollarrmn birinci derece, ikinci derece ve koy igi yollar
ayrrmmda tasnif edilerek uzunluk ve standartlanrun;
I. derece Asfalt 737 krn,I. derece Stabilize 48 km, II. derece Asfalt 417 krn,Il. derece Stabilize 498 km, II. derece Tesviye
16 km, II. derece ham yol (Mutasawer) 99 km.
I. derece kdy yolu 785 km, II. derece kdy yolu 1030 km ve kciy igi I. derece yol 103 km olmak izere toplam 1918"_&gr,yBl
alr olarak giincellenmesine, 6(oygoklufuyla" karar verildi. ;i1:i:'",,:r'; .1,,.
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06/0r/201s Mtilkiyeti il Ozel idaresine ait, Demirk<iy ilgesi Hamdibey Mahallesi Cumhuriyet Meydanr
parseicie buiunar, i.076,49 m2'iik iqhanr Binaslrun satrimasr hususunda "Plan ve Biitee Kr

B l 9B-1 6A-3C pafta, 155 ada, 4
misyonu" tarafindan haztlanannm satllmasl an ve tsiitge Komisyonu haztlanan

raporun kabuliine, raporda belirtildili iizere; miilkiyeti Krrklareli il Ozel idaresi'ne ait olan ilimiz Demirk6y ilgesi,
Hamdibey Mahallesi, 155 ada 4 parsel sayrh I.076,49 m2 ytizcilgiimlii arsa tizerine kurulan Ozel idare iqham Binasrrun
Demirkdy Kaymakamltlt'na olan tahsisinin iptal edilmesine, iqham binasrnda yer alan dtikkanlann go$unun bog ve atrl
vaziyetle olmast, dolu olan diikkanlardan elde edilen kira miktarlanrun ise oldukga diiqiik olmasr, igham binasmm tadilatr
ile her ttirlii bakrm ve onanmrrun Krklareli il Ozel idaresi biitgesine btiyiik ktilfet getirecek olmasr nedenlerinden dolayr
iqham binasrrun satrgrrun yaptlmasma, il Genel Meclis Uyesi Safet URESiN'in QEKIMSER oyuna kargrlk (oygoklufuyla"
karar verildi.

06/01/2015 6 Ilimiz Merkez ilge Sosyal Yardrmla$ma ve Dayanrqma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2015 yrhnda grirev yapmak flzere; SafetyUCg ve Sevil KAYNAK aday g<isterildi. Yaprlan oylamada; Safet VU-CE ve Sevil KAYNAK'rn-Merker ilge Sosyal
Yardrmla$ma ve Dayanrqma Vakfi Miitevelli Heyetinde gdrev almasrna, "oybirliftiyle" karar verildi.

06/ot/20ts 7 ilimiz Demirkdy ilqesi Sosyal Yardrmlaqma ve Dayanrqma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2015 yrhnda gcirev yapmak izere;
prhan QALI$KAN ve Ayhan OOGpn aday gdsterildi. Yaprlan oylamada; Orhan QALI$KAN ,r. Aynutr DOGER'in,
ilimiz Demirk<iy ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrgma Vakfi Mi.itevelli Heyetinde grirev almasma, "oybirlifiyle" karar
verildi.

06/ot/201s 8 IIimiz Pehlivankdy ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayamgma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2015 yrhnda gdrev yapmak i1zere;
Yusuf YILDIRIM, Nezihe PEKQAN ve Kadriye YORUK aday gcisterildi. Yaprlan oylamada; Yusuf YILDIRIM, Nezihe
PEKQAN ve Kadriye YORUK'iin llimizPehlivankriy ilgesi Sosyal Yardrmlaqma ve Dayamqma Vakfi Miitevelli Heyetinde
grirev almasrna, oooybirliEiyle" karar veJildi.

06/0r/20rs 9 Ilimiz Prnarhisar ilgesi Cevizkdy kdytinde iizerinde tehlikeli atrk yazan vidanjdrlerle gelen srvrlann toprak altrna basrlmasr
hakkrndaki konunun aragturlmasma ytinelik hanrlanan Qevre ve Saflrk Komisyonu raporumrn kabuliine, TPAO B6lge
Miidtirltgtine ait olan Alrllar iistii mevkiindeki Cevizkdy-l adh kuyuya petrol ve dofal gaz iiretim atrk sulalmn yeraltrna
enjeksiyonu faaliyeti gergeklegtirildi$i, ancak transfer esnastnda boru ballantr kaga$r nedeniyle oluqan havuz etrafindaki
toprakta kirlilik oluqturdufunun kendileri tarafindan tespit edildigi belirtildiginden, kirlilik giderimine iliqkin olarak
hatnnda ve havuz etrafindaki toprakta rehabilitasyon gahqmalannrn yaprlmasr, uzun vadede atrk su ve petrol d<iktintiisiintin
toprala karrqarak kirlilik yaratmasmm cintine gegilmesi igin gerekli onlemlerin ahnmasr ile vatandaqlardan gelen
$ikayetlerin deEerlendirilmesi hususlarrnrn TPAO Trakya Bdlge Miidiirltiliine bildirilmesine,'6ovbirliEiyle" kara,s#6iilcl1'.:-
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oTtot/2015 10 ilimiz Liileburgaz ilgesi Karamusul K<iyti 109 ada 1 parselde 32.731,68 m2 ve 109 ada 12 parselde 15.35g,20 m2
yiiz6igiimiii taSr.nmaziar tizerincie Evrensekiz isiah OSB'nin atrksu a.ntma tesrsinrn yaprlmasr amacl ile Islah Orgarize
Sanayi Bcilgesi ilave imar Planlannrn yaprlmasr teklifinin incelenmek izere imar ve Bayrndrrlk Komisyonuna havaLsine,
" oybirliEivle" karar verildi.

07t01/20r5 1t IlimizKofgaz ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayam$ma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2015 yrlnda gcirev yapmak izere;
Ahmet AYDIN, Rasim ATLI ve Hakan ADALI aday g<isterildi. Yaprlan oylamada; Ahmet AYDIN, Rasim ATLI ve Hakan
ADALI'nrn,ilimizKofgaz ilgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrgma Vakfi Miitevelli Heyetinde gcirev almasma, AK parti
grubunun RED oylanna kar$rhk "oygokluEuylal' karar verildi.

07t0lt20rs t2 ilimiz Merkez Koruk<iy Kciyti Muhtarhgr'run kdy yerleqik alarurun yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek izerc lmar
ve Bayrndtrhk Komisyonuna havale edilmesine- "ovbirliEivle" karar verildi

07t01/2015 t3 ilimiz Vize ilgesi Okgular Kdyu Muhtarh[r'mn k<iy yerlegik alarurun yeniden tespit edilmesi talebinin daha 6nceden de
Meclise teklif edilmesi ve ilgili komisyonca iki kez incelenmesi sonunda geniglemesinin reddi karan grkmasrndan dolayr
talebin reddine, il Genel Meclis Uyeleri Ceyhun ALKAN ve Regat giikrii SAKA'mn QEKIMSER; ibrahim AKTEN, Sadrk
AYKANAT, ErtuErul KOQ ve Mehmet Giilay ERKOL'un RED oyuna kargr|k "oyeokluEuyla" karar verildi.

08t0r/20rs t4 Ulkemizin diger bcilgelerinden para kargrhsr getirilen
evlendirilmesi sonucu oluqan durumlann aragtrrlmasr
hazrrlanan raporun kabuli.ing, "oybirli[iyleo, karar verildi

kadrnlann ilimizdeki bazr
hususunda Aile, Qocuk

kdylerde zihinsel engelli erkeklerle
ve Engelliler Komisyonu tarafindan

08/01/2015 15 Bcilgemizde son zarnanda
hususunda Qevre ve Salhk
raporun il Genel Meclisinin

artan kanser vakalamnln ve Ergene Nehrindeki kirlilifin bu artrgtaki etkisinin aragtrnlmasr
Komisyonunca ilgili makamlarla yaprlan yazrsmalara cevap beklendilinden,hazrlanacak olan
$ubat ayr toplanfismda de[erlendirilmesine, ,.oybirliEiyle,'karar verildi.

08t01/201s t6 Ilimiz Prnarhisar ilgesi, Kaynarca Beldesinde bulunan Cumhuriyet ilkokulunun, Kaynarca Belediyesi tarafindan sosyal ve
ktiltiirel amagla kullanrlmak ijzere tahsisi ile ilgili Efitim, Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan hazrlanan
raponrn de[erlendirilmesinde; Uzun siiredir elitim ve olretimde kullanrlmayan Cumhuriyet ilkokulunun sosyal ve ktilttirel
amaglr kullamlmasr amactyla tahsisine iligkin Kaynarca Belediye Baqkanhlrrun talebi, il flzel idaresinin ve aym zamanda
il Genel Meclisinin gcirev ve yetkisi dahilinde olmadrfrndan, konunun Krrklareli il Vitti Egitim Mudtirliigti il" Kuyrr*"u
Belediye Ba$kanhEr arasrnda deEerlendirilmesine, "oybirliEiyle'o karar verildi, ,,*4l.,llr
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11\t an1<.,.1.-l^.--,-,-I^- ^^^r- ---^r-:--- -r: r - l.w L J J rLLrrrrd' u)tyur.ilLau4K rrlillilrrg-gKrprnan Kralama Deoellen brmn mcelenmeknur oel[lenmesr Iale ijzere Plan ve BUtge
Komisyonuna havale edilmesine. "ovbirliEivlet' karar veri ldi

09/0r/2015 18 Krrklareli ili Merkez ilgesi Karahrdrr Mahallesi, Kavak BaSlarr Mevkiinde 679 ada,96 parsel numaral 2650 m2 tapulu
arazisi, Idatemize ait Karahrdrr Gtiletinin sulart altrnda kalan vatandaqrn mafduriyetinin giderilmesi talebi hakkrnda
Gtiletler ve Su Urtinleri Komisyonunun gahqmalan devam ettifinden, rapor haznlandilrnda deferlendirilmesine,
"oybirliEiyle" karar verildi.

imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazvlananrapomn kabultine, Demirkdy ilgesi Be[endik Kciyti Muhtarllr,mn
ktiy yerlegim alarurun yeniden tespit edilmesine, yerlegik alan tespiti gahgmalarrnda il -6zel 

idaresi yetkililerince
kKomisyonununkoordineliolarakqaltgmasma'(oybirliEivle''kararverildi.

09/01/20rs t9

09/ot/2015 20 ilimiz Istrancalar Bolgesinde faaliyeti sona eren tag oca[r iqletmeleri kazt alanlannda olugan gukurlal kapatmadrlmdan, bu
gukurlarrn can ve mal gtivenli[i agrsrndan tehlike olugturmasr nedeniyle kapatrlrnasr hususunda 

-Qevre 
ire Saglk

Komisyonunca ilgili makamlarla yaprlan yazrqmalara cevap beklendi[inden, hazrrlanacak olan iupo* eksikler
tamamlandrErnda sunulmasrna, (oybirliEiyle', karar verildi.

Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlananraponrn kabultine, igiqleri Bakanhfr'nn3lll0l2005 tarih ve 11493 Sayrl
Genelgelerinin 4-maddesi gerefince, il 6zel idaresi btinyesind,e 2014 Yrhnda gahgtrrrlan ve 2015 yr1 igerisinde de
galrqtrrrlmasrna ihtiyag duyulan, $ehir Plancrsr Unvarunda gahqan bir personele ayirk net 2.627,00 TL, Fizikgi Unvamnda
galrqan bir personele ayhk net2.421,00 TL, Tekniker Unvarunda gahqan bir personele ayftk net2.239,00 TL, Ekonomist
Unvantnda galrqan bir personele ayhk net 1.806,00 TL, E[itmen Unvamnda gahqan bir personele aylk net I.722,00 TL
i.icret ddenmesine, belirtilen iicretlere Maliye Bakanhlrnca 0l/01/2015 - 3l/1212015 tarihleri arasmda memurlara
uygulanacak zammrn aynen s<izlegmeli personele de yansrtrlarak uygulanmaslna, il Genel Meclis Uyeleri yeqim GiRGiN,
Gilrcan KIRIM, Giirkan UMUT ve Sibel QINAR'rn QEKIMSER oyuna kargrhk, "oygoklufuyla" karar verildi.

09/01/2015 2l

09/0r/20rs )) Tanm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan hazll.lanarrt raporun kabultine, bdlgemizdeki geker pancan tiretimi hakkrnda
hazrlanan rapor drne[inin Tanm, Grda ve Hayvancrhk il Miidrirltgil, Alpullu giter Fabrikasr viiaurtiigti, Alpullu pancar
Kooperatifi Baqkanh[r, Liileburgaz, Babaeski, Yize, Pehlivankciy Kaymakamhklanna g<inderilmesine, ,.oybirligiyte" karar
verildi. 
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09/ou20t5 23 5302 Sayrh n 6zel idaresi Kanununun 10'ncu maddesinin (b) bendi ile Mahalli idareler Btitpe Muhasebe
Y<inetmeiiginin 36'ncr macicieieri geregince, Genel Sekreterlik altrnda bulunan Emniyet Miidiirlii$ii hizmetleri yaplm
iqlerindeki tertiplerinde bulanan <jdeneklerin almarak, Plan Proje Yatrrm ve ingaat Miidiirliigiine, mal ve hizmet a1mlal ile
ddeneklerin almarak, Destek Hizmetleri Mtidtirliigiine aktanlmasr teklifinin incelenmek izere "Plan Btitge
Komis

09/0U20r5 24 201312014 yrh "Kiigtik Olgekli Altyapr Mali Destek Programt" kapsamtnda, Trakya Kalkrnma Ajansr'na sunulacak olan
"Yize ilgesine balh 23 adet koyiin katr atrklannm toplanmasl ve bertarafi" projesinin uygulama siirecinde srkmtr
ya$anmamasr igin projenin tamamt olan tutartn <idene[i geldiginde iade edilmek tizere il flzel idaresi Biitgesinden
kar$rlanmasma,'o oybirlifiyle" karar verildi.

09t0u20t5 25 3194 sayir imar Kanununun 8. maddesi,5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. ve10. maddesi ve l/25.000 Olgekli
Krrklareli il Qevre Diizeni Plam Hiiktimlerine grlre, Krrklareli ili, Vize ilgesi, Kiigiikyayla ve Akprnar Kciyleri arasrnia il
Genel Meclisi'nin 03.06.2014 tarih ve 140 sayrh karan ile onaylanan Rtizgar Enerji Santrali amagh imar planlalnda 19
nolu Rtizgar Tiirbini'nin bulundu[u ktsmrn imar planlarrndan grkarrlarak hazrlanan tadilat planlarrrun onaylanmasma,
"oybirliEiyle" karar verildi.

09tOr/2015 26 Imar ve B.ayrndrrhk Komisyonutarafindan haznlanan raponrn kabultine,3194 Sayrh imar Kanununun 8. maddesi,5302
Sayrlr il Ozel idaresi Kanununun 6. ve 10. maddeleri ve 1125.000 Olgekli Krrklareli il gevre Dtizeni Planr Uygulama
Htikiimlerinin ilgili maddelerine istinaden,Ilimiz Ltileburgaz ilgesi Karamusul Kdyu 109 ada I parselde 32.731,68 m, ve
109 ada 12 parselde 15.358,20 m2 ittzolgtimlii tagrnmazlar tizerinde Ewensekiz Islah OSB'nin atrksu arftma tesisinin
yaprlmasr urmacr ile hazrrlanan Islah Organize Sanayi Bdlgesi ilave imar Planlannrn onaylanmasma, ,,oybirlifiylern karar
verildi.

09t0u20rs 27 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanumrnun 10/f maddesi gere[ince; Krrklareli Merkez Karakaq Mahallesi, istiklal Caddesi,
iqhanr Binasr zeminkat 5 ve 6 no'lu iqyerlerinin, Krrklareli $ehit ve Gazi Aileleri Yardrmlaqma ve Dayamqma Demeline 5
(beq) yrl miiddetle bedelsiz olarak, yakrt ve di[er giderlerinin kendileri tarafindan karqrlanmak :drzerc tahsisi teklifinin
incelenmek tizere igi$leri ve Qegitli igler Komisyomrna havalesine, 6'oybirlifiivle" karar verildi.

09t0r/20rs 28 Krrklareli ili, Merkez ilgesi, Karakog Kdyti, 101 ada 5 parsel numarah ve 49.153,58 m2 yiizdlgtimlii taqrnrnaz iizerinde
"Sosyal ve Kiilttirel Tesis Alant" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr ve "Yurt Alanr" l/1000 fllcekli Uvsulama imar
Planr yaprlmasr teklifinin inceleqlqek iizere imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havalesine, 'ooybirlipivll" hrur"vefffii:Ti'

ffiP-


