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0r/03/2017 39 INTERREG IPA Bulgaristan-Ttirkiye 2014-2020 Srmr Otesi igbirlifi Programrnrn birinci teklif verme ga[rrsr kapsamrnda
Krrklareli Afet ve Acil Durum Miidiirliigiiniin lider ortak olarak katrldrlr Bulgaristan Burgaz Yangm Gtivenli[i ve Sivil Savunma
Mtidiirliilii ile ytiriiteceli tamamr hibe olan 568.473,20 Euro Deferindeki "Do[al ve insan Kaynakh Tehlikeler ve Afetlere
Miidahale igin Akrlh Stratejik Srmr Otesi Geligme" isimli projede Krrklareli Afet Acil Durum Miidiirliiginiin payr o\an240.000,00
Euro odenefin, sdz konusu projenin yiiriitiilebilmesi adrna, il Ozel idaresi bi.itgesinden iade edilmek izere saflanmasr teklifinin
incelenmek tizere Plan ve Bi.itqe Komisyonuna havale edilmesine, "ovbirlifiiyle" karar verildi.

02t03t2017 40 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabultine, ilimiz Demirkciy ilgesi, Limank<iy kciyti, 115 ada 39
parsel rizerinde "Turizm Alam" amagh 1/5000 dlgekli Nazrm imar Plamnln ve "Otel Alam" Amagh 1/1000 Olgekli Uygulama
imar Planrrun; yapl yiiksekli$inin taqrt yolu kot seviyesinden itibaren 6.50 metre yiikseklifi ve toplamda 19.50 metre yiikseklifi
geQmeyecek sekilde diizenlenmesi kosuluyla onaylanmasrna, oooybirliEivle" karar verildi.

02t03t2017 4l Il Genel Meclisinin 1010212017 tarih ve 38 sayrh karanna istinaden, Qevre ve Sa[hk Komisyonu ile Altyapr Hizmetleri
Komisyonuna havale edilen konunun araqtrrlmasr agamaslnda, "2017 yrhnda alternatif su kaynaklannln aragtrnlmasr ve olasr bir
su krizine kargr ahnmasr gereken tedbirler" konulu giindem maddesi ile Mart ayr igerinde il Genel Meclisi tarafindan Olalaniistti
Toplantr yaprlmasrna, soz konusu toplantrya aga[rda belirtilen kurumlann;
1- Atattirk Toprak, Su ve Tarrmsal Meteoroloji Araqtrrma Enstittisti Miidiirlii[ii
2- Krrklareli Grda Tanm ve Hayvancrhk Miidi.irliigi
3- DSi Krrklareli 112. $ube MiidiirliiEii
4-Il6zel idaresi Su ve Kanal Hizmetleri Miidrirliigii
5- Krrklareli, Babaeski, Liileburgaz,Pnarhisar, Vize, Demirkciy, KofgazZiraat Odalan Bagkanlarr
6-Kayah, Dolhan, Sergen, Turgutbey, Ahmetbey, Uskiip, Sofuhalil, Arma[an, Qukurprnar Su Kooperatifi Baqkanlarr
7- Orman ve Su iqleri Bakanhlr 1. B<ilge Mtidtirliigi Krrklareli $ube Miidilrhifii
8- Krrklareli Qevre ve $ehircilik il Mridurliigii
9-Sivil Toplum Orgiitleri'nin
Davet edilmesine, ooovbirlifiiyle" karar verildi.

02t03/2017 42 imar ve Ravrndrrlrk Komisvonu tarafindan hazrlanan ranonrn kahrrliine: ilimiz. Merkez ilce Karadere ve ArmaFan krivleri arasorla
yer alan ormanhk alanda, Aysu Enerji San. Ve Tic. A.$. tarafindan "Rtizgar Enerji Santrali" kurulmasr amacr ile
Genel Meclisi tarafindan onaylanan imar Planlannda, ingaat gahqmalarr srasmda bazr ti.irbin ba$antr yollarr
gidilmesinin zaruri oldulu anlaqrldrprndan, 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam Deliqikli[inin ve 1/1000 Olgekli
Planr Degiqikli[inin onaylanmasrna, " ovbirlifivle" karar verildi.
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02/03/2017 43 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabuli.ine; ilimiz Pehlivankriy ilgesi, Kumkdy k<iyii, 845 parsel
numaralt ve 71.550,00 m'zytizcilgiimlti taqrnmzrn"Tarrm ve Hayvancrhk Tesis Alanr" amagh l/5000 Olgekli Nazrm imar Planmm
ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plamrun onaylanmasrna, oooybirlifiiyleo'karar verildi.

02/03t2017 44 ilimiz Liileburgaz ilgesi Eskitagh K<iyii kiiy yerlegik alammn
tarafindan hazrlanan raporun kabultine; teknik komisyonun
komisyonca dikkate almmasma, "oybirlifiiyleo' karar verildi.

yeniden tespit edilmesi hususunda imar
gahqmalan esnasrnda raporda belinilen

ve Baymdrrhk Komisyonu
son ev tespitlerinin teknik

03/03t2017 45 Plan ve Biitge Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabuliine; INTERREG IPA Bulgaristan-Tiirkiye 2014-2020 Srmr Otesi
igbirligi Programmtn birinci teklif verrne gafrrsr kapsamrnda Krrklareli Afet ve Acil Durum Mtidiirltifiiniin lider ortak olarak
katrldrpr Bulgaristan Bwgaz Yangm Gtivenli[i ve Sivil Savunma Miidiirliigii ile yiiriitecefi tamamr hibe olan 568.473,20 Ewo
De[erindeki "Do[al ve insan Kaynakh Tehlikeler ve Afetlere Miidahale igin Akrlh Stratejik Srmr Otesi Geligme" isimli projede
Krrklareli Afet Acil Durum Mtidiirliigiiniin payr olan 240.000,00 Euro <ideneSin, sriz konusu projenin yiiriitiilebilmesi adrna, il
Ozel idaresi biitgesinden iade edilmek iizere saAlanmaslna, "oybirliEiyle" karar verildi.

03/03t20r7 46 IlimizKofgaz ilgesi Ahmetler kdyi.i k<iy yerlegik alarurun yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek iizere imar ve Bayrndrrhk
Komisyonuna havale edilmesine, oooybirlifiiyle" karar verildi.

03t03/2017 47 llimizKofgaz ilqesi Karaabalar koyti kiiy yerleqik alammn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek iizere imar ve Bayrndrrhk
Komisyonuna havale edilmesine,'ooybirlifiyle" karar verildi.

03/03/2017 48 ilimiz Babaeski ilgesi Drigiinciilii kciyi k<iy yerleqik alanmrn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek izere imar ve
Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

03/03/2017 49 Ilimiz Prnarhisar ilgesi Kurudere k<iyii kdy yerlegik alanmm yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek izere imar ve
Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEivle" karar verildi.

03/03/2017 50 IlimizVize ilgesi,Evrencik ve Sofular Kdyu civannda EPDK tarafindan 09.02.2012 tarih ve 3683-2 sayrh karar ile EU/3683-
212234 nolu iiretim lisansr verilen sahada r;jzgar enerjisinden elektrik iiretimi yaprlmasr maksadryla "Yenilenebilir Enerji
Kaynaklanna Dayah Uretim Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam
yaptlmasr teklifinin ayn olarak incelenmek iizere imar ve Bayrndrrhk Komisyonu ile Qevre ve SaShk Komisyogggra*gyale
edilmesine, "oybirlifiiyle" karar verildi. .f',1*, pf\
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03/03/2017 51 ilimiz Babaeski ilgesi, DiiStinciilii kciyti, 107 ada 251 parsel ve 129
Hayvancrhk Tesis Alam" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve
incelenmek izere imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine,

ada 50 parsel numarah taqnmazlar
l/1000 Olgekli Uygulama imar Planr
o'ovbirliEiyle" karar verildi.

tizerinde "Tanm ve
yaprlmasr teklifinin
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03t03/2017 52 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ve 10.06.2007 tarih ve 26548 sayr| Resmi Gazetede
yaytmlanarak.yiiriirhi[e giren "il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna iligkin Yonetmelik"in 13 ve gegici 2. maddesi
gerelince; il Ozel idaresi emrinde si.irekli iggi kadrosunda gahgmakta olan Elektrifikasyon Ustasr Recep $EN, A;falt Serici Oprt.
Mehmet BAYDEMIR ite Necmi AVCILAR, D:dLz iggi Sadettin QALIgKAN, Siiriicii Oprt. (goftr) Sabri KUg ve i9 Mak. Oprt.
(B) $aban Ramazan TA$LI'mn 14.02.2017 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye aynlmasrndan dolayr, kadrolarrmn iptal
edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

03/03/2017 53 Krrklareli ilindeki biitiin kiiy ve yerleqim alanlannda yaganan igme suyu problemi, ileride ya$anmasl muhtemel igme suyu
problemleri, igme suyu dalrtrm ve kullanrmdaki problemlerin incelenmesi ve <inerilerin sunulmasr talebi hakkrnda Qevre ve Sa[|k
Komisyonu ile Altyapr Hizmetleri Komisyonu tarafindan hazrlananortak raporun kabuliine, "oybirlifivle" karar verildi.

06103/2017 54 657 Sayrh Devlet Memurlan Kanunu htikiimleri ve il Ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna iligkin Ycinetmeli[in 11 nci
maddesi gere$ince, ll Ozel idaresi emrinde gcirev yapan ve teklif ekindeki dolu kadro cetvelinde isimleri belirtilen personelin,
bulunduklarr kadroda bekleme siirelerini doldurmuq olmalan nedeniyle, dolu kadro derece de[iqikli$ yaprlmasrna, o'oybirlifiyleoo
karar verildi.

06103/2017 Jf, 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun
Kanunu'nun 41. maddesine istinaden
"oybirliEiyle" karar verildi.

10 uncu, 18 inci ve 39 uncu maddeleri ile 5018 Sayrh Kamu Mali Y<lnetim ve Kontrol
hazrlanan, Krrklareli il Ozel idaresinin 2016 Yrh Faaliyet Raporunun kabuliine,

06103/2017 56 llimiz Babaeski ilgesi Sinanh Kdyii yeni ba$hk ve eski bafhk mevkiinde ve Katranca Kriyii, Katranca yolu mevkiinde faaliyet
gosteren kum ocaklarr iqletmelerince, 1. smrf tanm topraklannda diizensiz bir qekilde kazt yaprlmasr, tanm topraklarrmn yok
edilmesi, yol yaklaqma mesafesinin aqtlmast ve yolun heyelandan dolayr her an kayabilme tehlikesi endiqe yarattr[rndan, 1. smrf
taflm topraklarrmn tarrm drgr kullantlmast ve ocaklarrn iginde yer alan gdp ve gegitli ahklann kum-topraktan ayrrqtrnlmasr
agamasmda attk sularrn bertarafi konulanrun araqtrrrlmasr hakkrndaki gahgmalar devam etti$inden, Qevre ve Safhk Komisyonu ile
Tanm ve Hayvancrhk Komisyonu tarafindan hazrlanacak raporun Nisan ayr toplantrsmda sunulmasma, "oybirli[iyle,' karar
verildi.

06/03t2017 57 limiz Ltileburgaz ilgesinde ya$ayan engelli bireylerin sorunlan ve gciztim cinerilerinin araqtrnlmasl, aynca siire[en
%54.5 engelli bireylerin engel ttirtine gore ve dalrhmrnda o/o 44.89 oranlna sahip olan Lileburgaz'da mini
konusunun araqtnlmasr hakkrnda Aile, Qocuk ve Engelliler Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabul
drneEinin gah$taya katrlan katrhmcrlara gdnderilmesine, oooybirlifiyle" karar verildi.
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06/0s/2017 58 Ilimiz Vize ilgesinde yagayan engelli bireylerin sorunlanrun ve griziim onerilerinin araqtrnlmasr ile Vize ilgesinde mini gahgtay
yaprlmasr teklifinin incelenmek izere Aile, Qocuk ve Engelliler Komisyonuna havale edilmesine, o'oybirliEiyle" karar verildi.

07/03/2017 59 il Ozel idaresi ig ve iglemlerinde Miidtirhikler nezdinde srkmtrlann giderilmesi amacryla onaylanan 2017 yrhbritgesi iginde mevcut
ddeneklerin kurumsal kodlarda bulunan Mali Hizmetler Mtidrirlii[i.ine, iqletme Miidiirliigine, Destek Hizmetleri Miidiirliigine ve
Yazr iqleri Mtidiirliifiine aktarrlmasr talebi hakkrndaki gahgmalar devam ettifinden Plan ve Btitge Komisyonu tarafindan
hazrclanacak raporun Nisan ayr toplantrsmda sunulmasrna, "oybirliEiyle" karar verildi.

07/03/2017 60 Plan ve Btitge Komisyonu taraflndan hazrlananraporda belirtilen birinci ve ikinci gcirtigiin ayrr oylanmasr neticesinde,
Birinci gdriiqte ifade edilen; "kaynaklann etkin, verimli ve cincelikli ihtiyaglara grire kullamlmasr gerektifi diigiincesi ile ongoriilen
biitgeden daha yiiksek bir maliyet ile gergeklegece[i anlagrlan Krrklareli Fuar ve Kongre Merkezi Projesi igin proje maliyeti olan
20.432.272,77.TL.'nin14.682.272,77.TL.'sinin revize edilen maliyet iizerinden tig mali yrlab<iliinerek Krrklareli il Ozel idaresi
btitgesinden karqrlanmasr yciniindeki teklifin uygun olmadr[r" yiintindeki goriiq,
13 Kabul ve 11 Ret (Safet URpSfN, Nihat SAGLAM, Hazel YOLGIDEN, Serdar DURA, Ceyhun ALKAN, Adnan OZ, Reqat

$iihii SAKA, ibrahim AKTEN, Sadrk AYKANAT, Ertugrul KOQ ve Mehmet Giilay ERKOL) oy alarak, bahse konu ridenegin il
Ozel idaresi Biitgesinden kargrlanmasr teklifinin reddine, "oygoklufuyla" karar verildi.
(Krrklareli Valilifinin 1310312017 tarihve 29 sayilr yazrsr ile 5302 sayrh it Ozet idaresi Kanununun 15. maddesine istinaden
yeniden gOriigiilmek iizere iade edilmistir.)

07t03/2017 6l Yazir onergenin kabiiltine, Il Genel Meclisi'nin 28.11.2016 tarih ve 319 sayrh karan ile kabul edilen 2017 Y:irr Ozel idare
Btitgesinde;D:dLzova kriy kona[r bakrm onarlm igi igin 20.000-TL,Krzrlagag kciy konafr bakrm onarrm igi igin 20.000-TL, Okgular
gok amagh sosyal tesis yaprmr iqi igin 40.000-TL, Mtisellim gok amagh sosyal tesis yaprmr iqi igin 15.000-TL, Diizova gok amagh
sosyal tesis yaprmr iqi igin 39.000-TL, Aksicim kantar yaplm iqi igin 30.000-TL olmak izere toplam 164.000-Tl'nin,
Belirtilen iqlerin ve karqrh[r ayrrlan cjdeneklerin aynl amag do!rultusunda kullanrlmak izere Kdylere Yardrm tertibinden ahnarak,
Birliklere Yardrm Tertibinde Vize Koylere Hizmet Gotiirme BirliEi hesabrna aktanlmasrna, oooybirliEiyleo'karar verildi.

07t03/2017 62 llimiz Prnarhisar ilgesindeki g<ipliige ve gifte kayalar mevkiine atrlan giip ve molozlar arasmda kimyasal ve endiistriyel atrklar
bulundufu, konunun halk saflrfr ve gevre sa[h$r ydniinden aragtrnlmasr teklifinin incelenmek iizere Qevre ve Saflrk
Komisyonuna havale edilmesine, " oybirlifiyle" karar verildi.

07/03/2017 63 ilimiz Babaeski ilgesi Kurtuluq Mahallesi ile
talebinin incelenmek lj,zere Altyapr Hizmetleri

Nadrrh kciyii arasrnda bulunan kdy yolunun Il Ozel Idaresi k<iy
Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiiyle" karar verildi.
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