
2017 YILI iL GENEL MECLISi OCAK AYI KARAR OZETLERI

KARAR TARIHI SAYISI 6za

02/01/2017 I 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun lT.maddesi gerefince, gizli oylama ile yaprlan Denetim Komisyonu segiminde;
Sibel QINAR, Cavit QAGLAYAN ve Sadrk AYKANAT'n 2I (yirmibir)'er oy aldrfr, Qetin $iNifcOGflJ'nun 22
(yirmiiki) oy aldrSr ve Nihat SAGLAM'n 23 (yirmiiig) oy aldrlr tespit edildi. Denetim Komisyonu Uyelifine; 1- Nihar
SAGLAM'm "oybirlifiyle", 2- Qetin $iNiroGru, 3- cavit qAGLAYAN, 4- Sibel QNAR, 5- Sadrk AyKANAT'rn
"qygoklufuyla" segilmelerine karar verildi.

02/0u2017 2 ilimiz Merkez ilge De[irmencik kdyti kciy yerleqik alanrmn yeniden tespit edilmesi teklifinin incelenmek :drzere imar ve
Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirlifiiyle" karar verildi.

02/ol/2017 -J ilimiz Ltileburgaz ilgesi, Akgakoy kciyri 501 parsel i.izerinde "Akaryakrt ve Servis istasyonu" amaglr
imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr teklifinin incelenmek izere
Komisyonuna havale edilmesine, "ovbirlifiiyle" karar verildi.

l/5000 Olgekli Nazrm
imar ve Bayrndrrhk

03/ot/2017 4 llimiz Pehlivank<iy ilgesi Sosyal Yardrmlaqma ve Dayanrqma Vakfi Miitevelli Heyetinde 2017 yrlnda; Arif AKDOGAN,
Nezihe PEKCAN ve Hasan ORTA'nrn gcirev almasrna,
AK Parti Grubundan Nihat SAGLAM, Hazel YOLGIDEN, Ceyhun ALKAN, Regat $iikni SAKA, Adnan 6Z ve Serdar
DURA'mn, MHP Grubundan Ertufirul KOQ, ibrahim AKTEN, Sadrk AYKANAT ile Bagrmsrz Uye Mehmet Gtilay
ERKOL'un QEKIMSER oyuna karqrhk 14 oy ile, oooyqoklufuyla'o karar verildi.

03/ou20l7 IlimizKofgaz ilgesi Sosyal Yardrmla$ma ve Dayanrgma Vakfi Mtitevelli Heyetinde 2017 yirnda; Ahmet AYDIN, Hakan
ADALI ve Nevzat KiBAR'rn gcirev almasrna,
AK Parti Grubundan Nihat SAGLAM, Hazel YOLGIDEN, Ceyhun ALKAN, Reqat $iikdi SAKA, Adnan 62 ve Serdar
DURA'nrn, MHP Grubundan Ertu[rul KOq, ibrahim AKTEN, Sadrk AYNKANAT ile Bafrmsz Uye Mehmet Gtilay
ERKOL'un QEKIMSER oyuna kargrhk 14 oy ile, oooygoklufiuyla" karar verildi.

03/olt20l7 6
AKTEN'in 19 (ondokuz) oy aldrg, 4 oyun boq grktrfr, I oyun gegersiz oldu[u tespit edildi.
Denetim Komisyonqnda bogalan iiyeli[e ibrahim AKTEN'in seqilmesine, "oygoklufiuvla" karar verildi

Denetim Komisyonu iiyesi Sadrk AYKANAT'm istifasr sonrasr bogalan tiyelik igin yaprlan gizli oylama sonucunda ibrahim
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03/0r/2017 Ilimiz Demirkciy llgesi Sosyal Yardrmlagma ve Dayanrqma Vakfi Mritevelli Heyetinde 2017 ytlnda; Ayhan OOGER ite
ilyas PATAN'rn almasrna. o'ovbirl " karar verildi.

03/0U2017 Ilimiz Liileburgaz ilgesi, Krnkkciy k6yn, 3704
1/5000 rilgekli Nazrm imar Planr Defiqiklili

parsel numarah taqrnmazrn "Ta.rlm
ve l/1000 <ilgekli Uygulama imar

ve Hayvancrhk Tesis Alanr" amagh
Planr De[iqikli[i yaprlmasr talebinin

incelenmek iizere imar ve Baymdrrhk Komis na havale edilmesine. mevcudun oo birliEiyle" karar verildi.

0410u2017 il 6zel idaresi btinyesinde gahgmakta iken geqitli nedenlerle (nakil gibi) aynlanlann olmasr ve il Ozel idaresinin ig
ytiktiniin mevcut teknik personel ile kargrlanamaz duruma gelmesi nedeniyle, hizmetlerin daha hrzh, verimli ve salhkh
yiirtitiilebilmesi igin 2 adet Mimar, 2 adet inqaat Miihendisi, 1 adet Harita Miihendisi, I adet Tekniker (Harita) kadrolarr
karqrhk gtisterilmek suretiyle scizlegmeli personel gahqtrrrlmasr teklifinin incelenmek iizere Plan ve Biitge Komisyonuna
havalesine, "oybirliEiyleo' karar verildi.

04/01t2017 ilimiz Merkez ilgesi, Karadere ve Armalan k<iyleri arasrnda yer alan ormanhk alanda, Aysu Enerji San. Ve Tic. A.$.
tarafindan "Riizgar Enerji Santrali" kurulmasr amacr lle hanrlanan ve il Genel Meclisi tarafindan onaylanan imar
Planlarrnda, inqaat gahgmalarr srasrnda bazr ttirbin ballantr yollarrnda degiqiklile gidilmesinin zanni oldu[u
anlaqrldrfrndan, l/5000 Olgekli Nazrm imar Planr Degigiklili ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam De[iqiklfui

lmast teklifinin incelenmek izere imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, "oybirliEivle"

04/ot/2017 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztlanart rapomn kabuliine,
yerleqik alarunm yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun gahgmalarr
dikkate ahnmasrna, le" karar verildi.

Ilimiz Babaeski ilgesi Ertu[ral K<iytintin kciy
esnasmda raporda belirtilen son ev tespitlerinin

04/ou20t7 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanart raporun
yerleqik alarumn yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun

kabuliine, Ilimiz Pehlivankriy
gahqmalarr esnasrnda raporda

Ilgesi Yeqilova Koyiiniin kciy
belirtilen son ev tespitlerinin

dikkate ahnmasma, "oybirliEiyle" karar verildi.

04/oU20t7 imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haz:nlanan raporun
yerleqik alamnm yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun
dikkate almmasma,'ooybirliEiyle" karar verildi.

kabuliine, llimiz Pehlivankciy
gahqmalan esnasmda raporda

ilgesi Dofanca Kciyiiniin kciy
belirtilen son ev tespitlerinin

04loy20l7 Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun
yerleqik alarumn yeniden tespit edilmesine, teknik komisyonun
dikkate almmasma,'ooybirliEiyle" karar verildi.

kabultne, Ilimiz Pehlivankciy ilgesi Kugtepe
gahgmalarr esnasmda raporda belirtilen son e
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06/01/2017 15 1- Merkez ve ilge Kciylerine Gilvenlik Kamera Sistemi Kurulmasr, 2- Merkez ve ilge Kriylerine Spor Aletleri ve Qocuk
Oyun Gurubu Ahmr ve Montajr projelerinin;ll6zel idaresi 2017 y:itr Ek Yatrrrm ve Qahgma Programma dahil edilmesine,
"oybirlifiyle" karar verildi.

06/01/2017 l6 Ilimiz Pehlivank<iy ilgesi, Kumkciy kciyti, 845 parsel numarah ve 7L550,00 m2 yizolgilmlii tagrnmazrn "Tanm ve
Hayvancrhk Tesis Alant" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plam yaprlmasr
teklifinin incelenmek iizere imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havalesine, ooovbirlifiiyle" karar verildi.

06/0U2017 t7 IlimizLileburgaz ilgesi, Eskibedir k6yii, 138 ada 50 ve
Nazrm imar Planr ve 1/1000 Olgekli Uygulama imar
Komisyonuna havalesine, "oybirlifiyle', karar verildi.

5l parsel nolu taqrnmazlarrn "Konut Alam" amagh 1/5000 Olgekli
Planr yaprlmasr teklifinin incelenmek tizere imar ve Bayrndrrhk

06/ou20l7 l8 il Ozel idaresi biinyesinde $ehir Plancrsr, Fizikgi, Tekniker, Egitmen, Ekonomist, Mimar, Elekfik Mohendisi, Bilgisayar
Mtihendisi ve 3 adet ingaat Miihendisi kadrolarrnda gahgan ve 2017 yrhnda da gahqtrrrlmalarr planlanan s<izleqmeli
personel igin;2016 yrhnda aldrklarr en son net ticretlerinin, "Kamu Gdrevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarrna Ydnelik
Mali ve Sosyal Haklara iligkin 2016-2017 yrllanm kapsayan 3ncii D<inem Toplu Scizleqme'nin 513-e maddesi ile Maliye
Bakanlrfr Biitge ve Mali Kontrol Genel Mtidiirliigiinnn 8.07.2016 tarih ve 6181 Sayrh "Mali ve Sosyal Haklar" konulu
Genelgesine istinaden gere[ince %3 (Ynzdetig) oranrnda artrq uygulanmasna; 2017 yrlmda, $ehir Plancrsr unvamnda
galrqan bir personele ayhk net 3.18I,7I-TL, Fizikgi unvamnda gahgan bir personele ayhk net 2.932,21-TL, Tekniker
unvanmda gahqan bir personele ayhk net2.7ll,79-TL, Ekonomist unvarunda gahqan bir personele ay|k net2.187,36 TL,
Elitmen unvarunda gahgan bir personele ayhk net2.085,61-TL, ingaat Mtihendisi unvamnda gahqan bir personele aylk net
2.890,31-TL, Bilgisayar Mi.ihendisi unvamnda gahgan bir personele ayhk net 2.890,31-TL, Mimar unvarunda galgan bir
personele ayhk net 2.890,31-TL, Elektrik Miihendisi unvanmda gahgan bir personele ayhk net 2.890,31-TL, olarak
iicretlerin tespit edilmesine, "oybirli[iyle" karar verildi.

06/ou20t7 t9 il Genel Meclisinin 02.02.2016 tarih ve 32 nolu kararryla,Ilimiz Merkez ilge Karakog k<iyii,l0l ada 5 parsel numaralr
taqrnmaz tizerinde "Sosyal ve Kiiltiirel Tesis Alant"amagh 1/5000 cilgekli rtazrm imar planr ve "Yurt Alam" amagl 1/1000
cilgekli uygulamah imar planrnda emsal degiqikli[inin yaprlmasrnrn uygun olmayacagr kanaatiyle talebin reddi y6niinde
verilen sciz konusu karann uygulamp uygulanmadrlrnrn incelenmesi hususunun imar ve Bayrndrrfuk Komisyonuna havale
edilmesine, mevcudun "oybirlifiyleo' karar verildi.

"tf.{?;

##i.--q
rr tgi r't'./fl



06101/2017 20 Ilimiz Merkez ilge Kapakh koyiinde 13 haneye Mayrs ayrndan beri diizenli olarak igme ve kullanma suyu saflanamadrfr
tespiti nedeniyle konunun aragtnlmasr hakkrndaki yazir cinerge hakkrnda; il Genel Meclisinin $ubat ayr toplantrsmda
idare yetkililerinin Meclisi bilgilendirmesini, sonrasmda konunun deferlendirilmesi dnerisi igin yaprlan oylamada, 11

Kabul, 8 Red (Nihat SAGLAM, Hazel YOLGIDEN, Serdar DURA, Adnan 62, Ceyhun ALKAN, Cavit QAGLAYAN,
Seyhan DELIOGLU ve Regat $rikrti SAKA) oyu neticesinde, $ubat ayr toplanfisrnda idare yetkililerinin bu konuda meclisi
bilgilendirmesine, sonrasrnda konunun deferlendirilmesine, "oyqoklufuyla" karar verildi.

06t01/2017 2l imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazlrlanan raporun kabuliine, ilimiz Demirkriy ilgesi, Limankdy kdyii, 115 ada
39 parselde iizerinde "Turizm Tesis Alanr" yaprlmasr maksadryla "Otel Alaru" amagh 1/5000 Olgekli Nazrm imar Plam ve
1/1000 Olgekli Uygulama imar Planlanmn; yaprlacak turizm tesislerine iligkin planlarda maksimum yiiksekliginin 12.50
metre olarak diizenlenmesi ko$uluyla onaylanmaslna, "oybirliEivle" karar verildi.

06t01t2017 )) Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu ile Qevre ve Saflrk Komisyonu tarafindan hazrlanan ortak raporun kabuliine; raporda
belirtildiEi izere, Vize Enerji Uretim Alamna tesisler yaprlmasr agamasrnda l/5000'lik ve l/1000'lik plan onaylan ile ilgiti
talep gelmesi halinde durumun il Genel Meclisi tarafindan deEerlendirilmesine, mevcudun "oybirliEiyle" karar verildi.


