
İL GENEL MECLİSİ 2021 EKİM AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

04/10/2021 155 Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Kalkansöğüt Köyü, Köyiçi mevkii, tapunun 1 pafta, 106 ada, 10 parselinde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde “Kinoa Yetiştiriciliği ve Elde Edilen Ürünün Depolanması Amacıyla Depo ve İdari Bina” amaçlı “Tarım ve 

Hayvancılık Tesis Alanı”  konulu Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-22526959 olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22171679 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygunluğuna oybirliği ile karar 

verildi. 

05/10/2021 156 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19. ve 37. maddeleri gereğince, Kültür Varlıklarının 

Korunmasına Ait Giderler (Plan ve Proje Md.lüğü) gider kalemine toplam 13.000.000,00.-TL.’lik ek ödenek 

verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

06/10/2021 157 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan ve başarılı olarak destek almaya hak 

kazanan “TR21/21/TD-01/0026 referans numaralı ve “Kırsal Kalkınmayı Destekleyecek Mevzuata Uyumlu Projeler 

Üretiyoruz” başlıklı teknik destek talebinin uygulanmasına ve uygulama aşamasında kurumumuzu temsile, ilzama ve 

destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya Vali Yardımcısı Genel Sekreter Vekili Dr. Yusuf GÜLER' in yetkili 

kılınmasına oybirliği ile karar verildi. 

06/10/2021 158 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan “Kadının Emeği, 

Evinin Ekmeği” isimli projenin kurumumuzca ortak olarak uygulanması ve taahhüt edilen 318.602,00TL tutarındaki eş-

finansmanın sağlanması konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Araştırma ve İnceleme 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

06/10/2021 159 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan “Tıbbi-Aromatik 

Bitkiler ve Mucize Yağlar ile Değişen Hayatlar” isimli projenin kurumumuzca ortak olarak uygulanması ve taahhüt 

edilen 591.448,00 TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanması konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak 

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

07/10/2021 160 İl Genel Meclisinin 02.08.2021 tarihli ve 122 sayılı kararı ile onaylanan, Edirne İli, Merkez İlçesi, Büyükdöllük Köyü, 

Değirmentarla mevkii, tapunun E17A22C pafta, 120 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Lokanta ve Kahvaltı 

Yeri” tesis etmek üzere hazırlanmış Plan İşlem Numarası (PİN)-NİP-22808751 olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 

Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22107842 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına  Büyükdöllük Köyü Muhtarının 

10.09.2021 tarihli ve E-71473790-754-112181 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuş olup, konunun gerekli araştırma ve 

incelemeleri yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/10/2021 161 Keşan İlçesi Mecidiye Köyünden Uzunkum plajına-sahiline giden 2,5 Km. ulaşım yolunun 2021 yılı yatırım programı 

1.Kat asfalt sathi kaplama programına alınması konulu teklifin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 

07/10/2021 162 Uzunköprü İlçesi köylerinde çöp konteynır ihtiyacı ve katı atık (İnşaat atıklarının) alanlarının ne durumda olduğu 

hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Su, Kanalizasyon ve Katı Atık 

Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 



08/10/2021 163 İl Özel İdaresi Kaynakları ile yaptırılan Necmi İĞE Evi Etnografya Müzesinin son durumu ile ilgili araştırma yapılması 

için verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Turizm Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

08/10/2021 164 Aşılama ve kontrollü normalleşme kapsamında ilimizde gerçekleşecek amatör futbol müsabakaları ne durumda olduğu 

ve gerçekleşmesi için yapılan çalışmaların araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin 

yapılması için Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/10/2021 165 İlimizin afet ile ilgili kriz haritası ve afet riskleri ile ilgili alınan önlemlerin araştırılması hakkında verilen önergenin 

gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/10/2021 166 Arnavut köy Şehitliğinin Şehitlik yerinin tapu kayıtlarının incelenmesi ve bu şehitlik yerinin İl Özel İdaresine devrinin 

araştırılması için verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Şehitlikler ve Şehit 

Ailelerini Koruma Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/10/2021 167 Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa İlçelerimizde taşımalı eğitim gören öğrencilerin okullara göre son 3 yıllık mevcut öğrenci 

sayılarının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Eğitim, 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/10/2021 168 İlimizde 2020-2021 yıllarında bulunan toplam anaç sığır sayısı ve 2020-2021 yıllarında alınan buzağı sayılarının 

desteklemelerinin anaç sığırlara göre oranlarının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

incelemenin yapılması için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/10/2021 169 Yedek ödenekten Encümen kararıyla aktarılan 3.950.000,00 TL ödenek nerelere ve hangi kurumlara verildiği hakkında 
verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/10/2021 170 İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde verilmekte olan maden ruhsatlarından elde edilen gelirlerin 

araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için İdari ve Mali İşler 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
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