
İL GENEL MECLİSİ 2021 EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/09/2021 137 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 Planı konulu teklifin gerekli araştırma ve 

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

01/09/2021 138 Romanya, Macaristan, Avusturya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Bulgaristan ülkelerine Eylül ayında İl 

Genel Meclisi üyelerinin katılacağı 9 gece 10 günlük bir teknik gezi düzenlenmesine, İl Genel Meclisi 

üyelerine bir yıl süre ile hizmet pasaportu tanzim edilmesine oybirliği ile karar verildi 

02/09/2021 139 Dy.İlt.- Naipyusuf yolunun Eylül-Ekim aylarında sürülerek 2022 yılı 1. kat asfalt sathi kaplama programına alınması 

şartıyla 2021 Yılı 2. Kat Yatırım Programından çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. 

03/09/2021 140 Toplam uzunluğu 2,5 km olan Sazlıdere Sahil -Canakkale il Sn. (Adilhan) yolunun 2021 yılı yatırım programı 1.Kat 

asfalt sathi kaplama programına alınmasına oybirliği ile karar verildi. 

03/09/2021 141 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 gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Köylere 

Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonuna havale edilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 

06/09/2021 142 Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Ömeroba Köyü, tapunun 130 ada, 5 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “65 Büyükbaş 

Hayvan Ahırı ve Bakıcı Evi” tesis etmek üzere “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” konulu Plan İşlem Numarası (PİN) 

NİP-22445950 olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22370152 olan 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planının İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce Projeye onay verilmesi halinde uygun olduğuna 

oybirliği ile karar verildi. 

06/09/2021 143 Havsa ve Süloğlu İlçeleri köylerinde çöp konteynır miktarı, ihtiyacı ve köylerde evsel atık,  inşaat atık 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. 

07/09/2021 144 11.12.2020 tarihinde Vakıfbank Edirne Şubesinden 13.000.000,00.-TL açık kredi karşılık gösterilmek suretiyle, Kültür 

Varlıklarının Korunmasına Ait Giderleri gider kalemine 13.000.000,00.-TL ek ödenek verilmesi konulu teklifin gerekli 

araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2021 145 Gümrük Müdürlüğüne ait olan gümrük sahası dışında otopark olarak kullanılan yerden 14.518.20 m2 yerin İl Özel 

idaresine tahsis ve tapu devri yapılması durumunda ayni şartlarda Edirne İli, Merkez Karaağaç2 Mahallesi, 801 ada 34 

parselde kayıtlı 14.518,20 m2  yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın şartlı tahsis olarak Gümrük Müdürlüğüne verilmesine; 

5302 sayılı kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası, 64 maddenin (d) fıkrası gereği İl Genel Meclisince yapılan işari 

oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 

 

 



07/09/2021 146 Damlama sulama sistemleri ile ekilen çeltik arazilerinin  araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

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

07/09/2021 147 Covid-19 salgınına karşı ilköğretim okullarımızda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan tedbirlerin araştırılması 

hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Eğitim, Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2021 148 Keşan ve İpsala İlçelerinde Belediye sınırları dışındaki işletmelerde çevre sağlığı açısından arıtmaların ne durumda 

olduğu hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2021 149 2021 yılında İlçe Özel İdareler ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılan ödeneklerin araştırılması hakkında 

verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2021 150 Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Avrupa Birliği Projeleri veya diğer fonlardan yararlanma durumunun 

araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Sivil Savunma ve 

Tabii Afetler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2021 151 İl Genel Meclisince planlanan Balkanlar ve Orta Avrupa gezisinde ziyaret edilen ülkelerle yapılan projelerin araştırılması 

hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2021 152 Balkanlarda bulunan Türk Şehitlikleri ziyaret edilerek bunlarla ilgili araştırmaların yapılıp İl Genel Meclisine sunum 

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

Ailelerini Koruma Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2021 153 Osmanlı Devletinin Balkanlar ve Orta Avrupa’ ya kazandırdığı tarihi eserlerin araştırılması hakkında verilen önergenin 

gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

07/09/2021 154 Edirne ile Balkan ülkeleri arasında gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli 

araştırma ve incelemenin yapılması için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 
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