
İL GENEL MECLİSİ 2016 HAZİRAN AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/06/2016 99 Keşan İlçesi Gökçetepe Köyü 155 ada 6 parselin içkili yer bölgesi kapsamına alınması konulu 87 nolu 

Meclis Kararının meclis gündeminden kaldırılmasına; 

 Saroz Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim sınırları ile ilgili Keşan İlçesi Gökçetepe köyü ile ilgili 

araştırma ve inceleme yapmak üzere Turizm Komisyonunun görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

01/06/2016 100 Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Demirköy Köyü, Tekkekoru mevkii, tapunun 119 ada 1 parselinde, mülkiyeti maliye 

hazinesi adına kayıtlı Tekke Koru Devlet Ormanı içerisinde, Lalapaşa Serisi 152, 151, 66, 160, 71 ve 67 nolu 

bölmelerinde Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığının 30.11.2015 tarihli ilave ön izin ve 

temdit olurunda belirtilen alanda Meriç Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulmak istenen 

Hamzabeyli Rüzgar Enerji Santrali (RES) için hazırlanmış, plan işlem numarası (PİN) NİP-19818 olan 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve plan işlem numarası (PİN) UİP-19821 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

02/06/2016 101 Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Kavacık Köyü, Dereboyu mevkii, tapunun 5 pafta, 131 ada 72 parselinde kayıtlı 

taşınmaz üzerinde "Tarımsal Amaçlı Tesis Alanı (Çeltik Kırma Tesisi)" yapmak için hazırlanmış plan işlem 

numarası (PİN) NİP-19424 olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan işlem numarası (PİN) UİP-19425 

olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

02/06/2016 102 Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Demirköy Köyü, Tekkekoru mevkii, tapunun 119 ada 1 parselinde, mülkiyeti maliye 

hazinesi adına kayıtlı Tekke Koru Devlet Ormanı içerisinde, Lalapaşa Serisi 152, 151, 66, 160, 71 ve 67 nolu 

bölmelerinde Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığının 30.11.2015 tarihli ilave ön izin ve 

temdit olurunda belirtilen alanda Meriç Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulmak istenen 

Hamzabeyli Rüzgâr Enerji Santrali (RES) için hazırlanmış, plan işlem numarası (PİN) NİP-19818 olan 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve plan işlem numarası (PİN) UİP-19821 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planının İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüzce projeye onay verilmesi halinde uygun olduğuna oybirliği 

ile karar verildi. 

04/06/2016 103 Edirne İli, Keşan İlçesi, Yeşilköy, Karatepe mevkii, tapunun 7 pafta, 201 parselinde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde "Tarımsal Amaçlı Tesis Alanı" yapmak için hazırlanmış plan işlem numarası (PİN) NİP-19427 olan 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan işlem numarası (PİN) UİP-19428 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 



04/06/2016 104 İlimiz Merkez İlçesi Fırınlarsırtı Mahallesi Pafta: E17D07B1B Ada 2683 Parsel:11 yüzölçümü 2776,60 arsa 

niteliğinde olan taşınmazın İl Özel İdaresince Kur’an Kursu yapılmak üzere şartlı bağış yapılacağı duyumları 

alınmıştır. Konunun araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili İl Genel Meclisi üyeleri Özcan 

SOYUPAK, Erdoğan TAŞIN ve Arda YÜCE’ nin vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli 

incelemelerin yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.  

04/06/2016 105 Edirne İli İpsala ilçesi Aliçopehlivan Köyü 2488 parselin içkili yer bölgesi kapsamına alınmasına oybirliği ile 

karar verildi. 

05/06/2016 106 Edirne’ den Enez’ e kadar Yunan sınırı olan Meriç Nehri’nin Kış aylarında taşması suretiyle Bölgemizde 

bulunan tarlalarımızın su altında kalması konusunda yıllardır problemler yaşamaktayız. Tekerrürün önüne 

geçmek adına nehrimizin temizlenmesi konusunda Yunanistan ile Valiliğimizin görüştüğü bilinmektedir. Bu 

konuda neticenin sonucunda 8 metreye ulaşan kum yatakları ve adacıklar tespit edilmişti. Nehrin temizlenmesi 

konusunda ne gibi çalışmalar düşünülmekte ve yapılmaktadır.  

 Yukarıda belirtilen konu hakkında araştırma yapılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel 

Meclisi üyeleri Osman Recai KOÇAŞLI, Secaattin UYUR, Özcan TOSUN, Ahmet DURMAZ, Zafer BAHŞİ, 

Hüseyin BOYALIK, Adnan VURAL, Arda YÜCE, Erdinç CAN, Özcan SOYUPAK ve Şenol KILIÇ ın vermiş 

olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Sivil Savunma ve Tabii Afetler 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/06/2016 107 İlimiz düzeyinde engelli örgütlenmesi ne durumdadır. Kaç adet dernek vardır? 

 İlimizdeki engelli sayısı ne kadardır. Bu konuda hangi kurumlar görevlidir. Engelliler ile ilgili son 

yapılan yasal değişiklikler nelerdir? 

 İl Özel İdaresi olarak engelliler ve engelli derneklerine ayni ve nakdi yardım yapılabilir mi? 

 İlimizde engelli istihdamı ne durumdadır? 

 Yukarıda belirtilen hususların araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi 

üyeleri Halil İbrahim BULAK, Enver ERKAN, Erdinç CAN ve Erol AÇIK’ ın vermiş olduğu yazılı önergenin 

gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Özürlü ve Engelli Vatandaşları Koruma Komisyonuna 

havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/06/2016 108 İlimizin bazı ilçelerinde dolu yağmıştır. Doludan dolayı hangi ürünler zarar görmüştür. Hasar gören ürünler 

tespit edilmiş midir? Bu ürünlerin kaç dönümü sigortalı kaç dönümü sigortasızdır. Ekspertiz raporları üreticiyi 

memnun etmiş midir? Sigortasız ürünlerle ilgili ne tür çalışma yapılmıştır.  

 Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet 

ÖZKÖK, Mehmet UZUN, Ahmet DURMAZ, Secaattin UYUR ve Adnan VURAL’ ın vermiş olduğu yazılı 

önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 



05/06/2016 109 Keşan İlçesi Suluca köyü hudutlarında her köye bir gölet kapsamında bir gölet yapılmaktadır. Göletin 

dolmasına katkı vermek için Suluca’dan Beyköy istikametine akan yaklaşık 3 Km.lik bir dere yatağının 

aktarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan proje sonucu önemli maliyetlerle bir takım çalışmalar yapılmıştır. 

Ancak belirlenen güzergâhın yanlış olduğundan dolayı yeni bir güzergâh belirleneceği söylenmektedir.  

Eğer bu doğru ise şimdiye kadar yapılan proje, müteahhitlik, istimlak bedeli gibi harcamaların kime ait 

olduğu, yeni güzergâhta oluşacak masrafların nasıl karşılanacağı hususlarının araştırılması için ilgili komisyona 

havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Halil İbrahim BULAK, Fedayi  IŞIK, Özcan SOYUPAK, Mehmet 

ÖZKÖK ve Arda YÜCE’ nin, vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin 

yapılması için Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/06/2016 110 Yaz aylarında ısınan havalar nedeniyle sivrisinekler dere yataklarına larva bırakarak çoğaldıklarından 

bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçebilmek için erken davranılarak larva ilaçlanmasıyla yok 

edilmesinin görevi Tarım İlçe Müdürlüklerince yapılmaktadır. İl ve İlçelerimizde Larva mücadelesi için ne gibi 

çalışmaların ve tedbirler alınacaktır. 

 Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet 

UZUN, Halil İbrahim BULAK, Osman Recai KOÇAŞLI, Özcan TOSUN ve Erdinç CAN’ ın vermiş olduğu 

yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/06/2016 111 Bu güne kadar Milli Eğitim Bakanlığının yaptırdığı okullar genellikle tip proje şeklinde idi. 

Ancak ilimizde yeni yapılan okul tipi projesinde öğrencilerin sosyal gelişmeleri ilgi alan ve yetenek 

kabiliyetlerini geliştirme yeteneklerini keşfetme alanında okul alanları örnek bir uygulama ile amfi tiyatro olan 

ve açık tribünlü oyun sahalarının da eklenerek yapıldığı görülmektedir.  

Bu memnuniyet verici uygulamanın hangi ilçe okullarında yapıldığı yapılış hedef ve amaçlarının 

araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Halil İbrahim BULAK, Mehmet 

ÖZKÖK, Mehmet UZUN, Enver ERKAN ve Adnan VURAL’ ın vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme 

alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/06/2016 112 İl Genel Meclisinin Haziran ayı toplantılarında 2015 yılında İller bankası ödenekleri ile köylerimize 

yapılan hizmetler hakkında Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunmuştur. 

İmam evi ve mezarlık ihata duvarı yapım işi cami ve köy mezarlık bakım ve onarım işi çok amaçlı alan 

yapım işleri ile ilgili projelerinin fiyatları çok yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Bu projelerin yerinde tek tek araştırılması imalatların tamamlanıp tamamlanmadığının araştırılması için 

ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Osman Recai KOÇAŞLI, Özcan TOSUN, Zafer 

BAHŞİ ve Mehmet GÜRPINAR’ ın vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin 

yapılması için İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 



05/06/2016 113 Bilindiği gibi ilimizde her yıl düzenlenen tarihi Kırkpınar Güreşleri vardır. Bu yılda 655. si yapılacaktır. 

İlimizde yaşayan halkın Kırkpınar yağlı güreşlere bakış açısı nedir? Beklentileri nelerdir? 

Şehrimizde yapılacak güreşleri seyretmeye gelen misafirlerimizin konaklama ihtiyacı yeterli midir? 

Konunun araştırılıp incelenmesi için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Osman 

Recai KOÇAŞLI, Erdoğan TAŞIN, Mehmet UZUN, Erdinç CAN ve Halil İbrahim BULAK’ ın vermiş olduğu 

yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Gençlik ve Spor Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/06/2016 114 2016 yılı mart ayı içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek rapor halinde sunulan 

Süloğlu 5 yataklı Entegre hastanesi inşaatında zemin kaymasını önlemek için kazıklı istinat duvarı yapılması 

konusunda verilen rapor doğrultusunda kazıklı istinat duvarının ödeneğinin İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanması konusunda 06.04.2016 tarihinde karar alınmıştır.  

Ancak raporda ve alınan meclis kararında ödenek miktarı konusu maliyetin ön keşfinin yapılmaması ve 

işin aciliyeti nedeniyle belirtilmemiştir. 

Alınan duyumlara göre kazıklı istinat duvarının tamamlandığı bu nedenle bu duvar için ne kadar 

harcama yapıldığı konusunda kayıtlara geçmesi ve meclise bilgi verilmesi için ilgili komisyona havalesi ile 

ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Osman Recai KOÇAŞLI, Abdülaziz ÇIKIKÇI, Arda YÜCE, Enver ERKAN ve 

Mehmet Ali YETİM ‘in vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/06/2016 115 İlimiz turizmden her ne kadar payını alsa da asıl gelir kaynağı tarımdır. İlimizde ne kadar işlenebilir 

tarım arazisi vardır. Ziraat Odalarına kayıtlı çiftçi sayımız kaçtır. İşletme başına kaç dönüm arazi düşmektedir. 

İlimizde ne tür ürünler ekilmektedir.  

Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Erol AÇIK, 

Özcan SOYUPAK, Zafer BAHŞİ ve Ahmet DURMAZ’ ın vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak 

gerekli incelemelerin yapılması için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 
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