
YOnetmeligin 13. maddesi ve gegici 2. maddesi gere[ince, il Ozel idaresi

galrqmakta olan Mustafa AZSERT'in 16/09 12016 tarihinde vefat etmesinden

karar verildi.

idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna iliqkin
emrinde siirekli iqgi kadrosunda aqgr pozisyonunda

dolayr kadrosunun iptal edilmesine, "oybirlifiyle"

KARAR
TARiHi SAYISI

03/r0t2016 264

04t1012016 265 Il 6zel idaresinin katkr payr ile hazrrlanan ve Trakya Kalkrnma Ajansrndan da gegen turizm alanmda uygulanan projelerin ne

aqamada oldufu ve bugtine kadar neler yaprldrlr konusunda araqtrma ve inceleme yaprlmasr hususundakiyazir onergenin Turizm

Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

0511012016 266 ilimiz Vize ilgesi, Kiigiikyayla Koyii, 102 ada 274 parselde "Turizm Tesis Alant" amaglt 1/5000 Olgekli Naztm imar Plam ve
..pansiyon Alam" amagl-titOOO Oigekli Uygulama imar Plam yaprlmasma iliqkin imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan

hazrclanan raporun, iski ce.ret vtdaiirtti[ti gciriiqtinon almmasmm ardrndan tekrar deferlendirilmesine, "oybirlifiyle" karar

verildi.

0s/L0t2016 267 ilimizde bulunan evsel-sanayi altma tesislerinde oluqan atrk gamurlanrun bertarafinda ilgili Ydnetmelik maddelerine ululup

uyulmadrlr, uyulmadr[r durumlarda insan sa[hfir ve gevre kirliligine etkilerinin ve almmast gereken tinlemlerin araqttnlmast

hakkrndalevre ve Sa[!k Komisyonunun gahqmalarr devam ettilinden, komisyon raporunun Kasrm ayr toplantrstnda sunulmasrna'
rf mrhirli6ivlcrt karar verildi

igigleri ve Qeqitli iqler Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kapuliine, 
. 
il Emniyet Mtidiirlii$i ile il Rfet Acil Durum

Vtdaurttigtin-tin teklifleri do[ruliusunda, raporda belirtilen projelerinin il Ozel idaresi 2017 Y:Jrt Yatnm ve Qahqma Programrna

ahnmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

0slr012016 268

061r012016 269 il Genel Meclisinin 07.08.2015 tarih ve 196 sayrh ek biitge karan ile Prnarhisar Evciler koytine gok amagh diigiin salonu yaprmr i$i

igin tahsis edilen 15.000,00-TL odeneSin kullanrlmasr igin tahsis de[igiklipi yaptlmasrna gerek olmadrlr kanaati oluqtufundan,

aynl amaQ doprultusunda kullanrlmaslrun saglanmaslna, "o
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06/t012016 270 il 6zel idaresi 2017 y:Jr Yatrnm ve Qahqma Programr tasla[mrn geneli hakkrnda Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan haz;urlanan

raporun eeldiEi sekliyle kabultine, "oybirliEiyle" karar verildi.

06/10120t6 271 VE

VE
Aile, Qocuk ve Engelliler Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun

Miidiirlii$intin teklifi dofrultusunda, raporda belirtilen projelerinin
almmasrna, "oybirlifiyle" karar verildi.

ilaveleri ile birlikte kabuliine, Aile
il Ozel idaresi 2017 Yrh Yatrnm

Sosyal Politikalar Il
Qahqma Programrna

0711012016 272 ilimiz Vize ilgesi Ktigtikyayla koyii koy yerleqik alanrmn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek izere Imar ve Bayrndrrhk

Komisyonuna havale edilmesine, " ovbirlifiivle" karar verildi.

07tr0/2016 273 ilimiz Kofgaz ilgesi Kocayazt k<iyii kciy yerleqik alamrun yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek izere Imar ve Bayrndrrhk

Komisyonuna havale edilmesine, " ovbirlifiiyle" karar verildi.

07110/2016 274 IlimizPehlivankoy ilgesi Kumkriy k6yt koy yerlegik alamrun yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek izere imar ve

Bavrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, " oybirlifiyle" karar verildi.

0711012016 275 Qevre ve Salhk Komisyonu tarafindan haztrlanan raporun kabultine,
teklifleri do[rultusunda, raporda belirtilen projelerinin il Ozel idaresi

"ovbirliEiyle" karar verildi.

il sagtrt Miidiirliifii ve il Halk
2017 Y:I't Yatrnm ve Qahqma

Sa[hlr Mtidiirltigiintin
Programma almmasrna,

07n0t2016 276 Tanm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan
dolrultusunda, raporda belirtilen projelerinin
karar verildi.

hazrlanan raporun kabuliine, il Grda
il Ozel idaresi 2017 Y:irr Yatrnm ve

Tanm ve Halvancrhk Mtidi.irliisiiniln teklifl eri

Qahgma Programma ahnmasma, "oybirli$iyle"

0711012016 277 Miilkiyeti il $zel idaresine ait Li.ileburgaz ilgesi Giindofiu Mahallesinde bulunan 482 ada 7 parsel numaralt 400,00 m'zyiiz<ilgiimlii

kargir ev vasrflr taqrnmaz, Nazik BIRDEN isimli qahsa tahsis edilerek tapu tahsis belgesi verildifinden, tapu tahsis belgesinin

tapuya doniiqttiriilmesi igin taahhiit edilen arsa bedeli ile krymet takdir komisyon raporunun birlikte defierlendirilerek tagtnmazrn

ilgiliye devredilmesi talebinin incelenmek iizere Plan ve Biitge Komisyonuna havale edilmesine, 15 Kabul, 6 Qekimser (Okay
gEnaN, Sibel QNAR, Bora TERZI, Cavit QAGLAYAN, Seyhan DELIOGLU ve Kenan gif'fqil oy alarak "oygokh1f,uyla"
karar verildi. nYr€JT'-r"
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07/10/2016 278 ilimiz Prnarhisar ilgesi islambeyli kdyriniin aciliyeti bulunan su sondajr igi igin yaklagrk maliyet hazrclanmtg olup Erenler k6yri su
kanalr iqinden kalan 42.829,00-TL, Atakdy su sondajr iginden kalan 9.528,20-TL, kilitli parke taqr iginden katan 7.643,00-TL
olmak izere toplam 60.000,20-TL ihale eksiltme tutanrun islambeyli kriyii su sondaj iginde kullanrlmak ire." il Ozel idaresi Su ve
Kanal Hizmetleri Mi.idorliiEtine aktarrlmasrna, '6oybirliEiyle,' karar verildi.

07/10/2016 279 il Genel Meclisinin 2711112015 tarih ve 286 sayrh karan ile ilimiz Vize ilgesi Hamidiye kciyii umumi tuvalet yaplm igi igin ayrrlan
10.000-TL odenek, il Genel Meclisinin 0510512016 tarih ve 154 sayrh kSrarr ile Vize Hizrnet Koylere Birliginden alnarak Strateji
Miidilrliigiine aktanlmrg olup, bu ddenefin aynr igte kullanrlmak :drzerc il Ozel idaresi Plan Proje Yatrnm ve ingaat Mtidtirliifiine
aktarrlmasma, oooybirliEiyle" karar verildi.

ilimizde bulunan gdlet ve barajlar ile yeni yaprlacak olan golet ve barajlarrn tespitleri ve kullarumlan hakkrnda, kapal qebeke,
sulama gibi yaprlan ve yaprlabileceklerin tespitlerinin yaprlmasr _ve su tiriinleri olta bahkgr|pr gibi ne kadannda yaprlmakta
oldu[unun aragtnlmasr talebinin incelenmek izere Gcjletler ve Su Uriinleri Komisyonuna havale edilmesine, ..oybirlifiyie, karar
verildi.

il Genel Meclisinin 0510912016 glin ve 249 sayth karanna istinaden, Almanya, ispanya, italyagibi tilkelerde atrk gamur yonetimi
ve tesislerinin gortiliip incelenmesi igin, lnci etap yurtdrgr inceleme gahqmasrnrn ispanya'dayaprlmaslna, ispanya'ya gidecek
grubun gidig-geli| tarihinin il Ozel idare yetkilileri ile Avrupa Birligi ve Uluslararurt itigtit". komisyonu tarafindan birlikte
gah$ma yaprlarak belirlenmeslne, oooybirlifiyle,' karar verildi.

07/10/20t6 280

07n0/2016 281


