
İL GENEL MECLİSİ 2021 HAZİRAN AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/06/2021 87 Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Değirmenci Köyü, İstasyon Civarı Mevkii, tapunun 10 Pafta 1162 parselinde kayıtlı 

taşınmaz üzerinde tesis edilmiş ve günümüzde faal olan akaryakıt istasyonuna ait “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” 

konulu Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-22629242 olan 1/5000 ölçekli Nazım ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-

22169678 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

02/06/2021 88 Dy.İlt. - Alıç – Kadıağılı- Tekirdağ İl Sınırı (Bayramtepe) yolu ile Uzunköprü İlçesi 042 Kontrol Kesim 

Numaralı Dy.İlt-Kadıköy yolları proje maliyetlerinde bir değişiklik yapılmadan sadece yolların kaplama türü 

ve uzunlukları üzerinde değişiklik yapılarak aynı proje bedeli ile bu yollar I. Kat Asfalt Programlarından 

çıkarılarak Beton Yol yapım programına alınmasına ayrıca, 
Performans hedef tablosunda 32 Km. I. Kat Asfalt Programından 7 Km. kısmı eksiltilerek 25 Km. olarak 

işlenmesine ve performans hedefi programına 2,1 Km. Beton yol yapımı olarak işlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

03/06/2021 89 Merkez, Keşan, İpsala, Meriç İlçelerinde İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerince uygulanacak KÖYDES 

kanalizasyon yapım ve onarım projelerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64.maddesinin (a) bendi 

uyarınca İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmesi konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak 

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

 

03/06/2021 90 Edirne İli, Keşan İlçesi, Bahçeköy Köyü, Çınarlıdere Mevkii, tapunun G17A24B1B Pafta 133 ada, 69 parselinde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde “500 Büyükbaş ve 5000 Küçükbaş Besicilik Tesisi”ne ait Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-

22025933 olan 1/5000 ölçekli Nazım ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22775088 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. 

 

03/06/2021 91 Edirne İl Özel İdaresinin 2020 yılı gelir ve giderini gösterir Kesin Hesabının onaylanmasına, 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10. maddesi (b) bendi gereğince oybirliği ile karar verildi. 

04/06/2021 92 Uzunköprü İlçesi “Kadıağılı” Köy adının “Gazi Halil” olarak değiştirilmesi konulu teklifin araştırma ve 

incelemeleri yapmak üzere Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.  

04/06/2021 93 Keşan İlçesi Köylerinde çöp konteynır mevcudu, ihtiyacı, tamirat ve bakımları ile köylerde katı atık (inşaat ve evsel 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. 

 



05/06/2021 94 Keşan ve Enez İlçelerimizde bulunan başta Sultaniçe, Gülçavuş, Yayla, Sazlıdere, Erikli, Danişment, Mecidiye, 

Gökçetepe gibi plajlar olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve yetki alanı dışında kalan 

Güney Edirne kıyı şeridindeki turizme açık tüm alanlarda; “düşük standartlarda hizmet sunulması, tesisleşme ve bazı alt 

yapı sorunları, yaz ayları için yoğunlaştırılmış ve etkili bir pandemi mücadelesi, yasal olmayan bazı oluşum ve yapıların 

ortaya çıkması ve bu illegal kişi yada grupların yetkisiz ve izinsiz şekilde fahiş fiyattan hizmet sunması” vb. sorunlarını 

ortadan kaldırmaya yönelik işbirliği projeleri dahil olmak üzere her türlü önlemin alınması, Keşan ve Enez İlçelerimizde 

bulunan bu sahillerimizin tamamında turizm, çevre, güvenlik, katı atık, sağlık ve altyapı hizmetlerinin aynı kalite 

standartlarında sunulması için ilgili bakanlıklardan gerekli kiralama, tahsis veya mülkiyetin gayri ayni hak tesisi iş ve 

işlemleri ile turizm yatırım belgesi alınması için Edirne Valisine yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. 

 

05/06/2021 95 “Edirne İl Özel İdaresinin 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi itibariyle (05)-(08) finans düzeyinde bütçe ödenek toplamlarının 

harcama ve kalan ödeneklerin tespiti ile toplam gelirlerinin tespiti hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

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

 

05/06/2021 96 İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan taşınmazların kullanım durumları (tahsis, kiralama vb.) hakkında verilen önergenin 

gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 

ile karar verildi. 

 

05/06/2021 97 İl ve ilçelerimizde bulunan yamaç arazi sulama projelerinin araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli 

araştırma ve incelemenin yapılması için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 
 

05/06/2021 98 Edirne öğretmenevinin yapım çalışmalarının son durumu hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

incelemenin yapılması için Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 

ile karar verildi. 

 

05/06/2021 99 Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kuruluş süreçlerinin araştırılması 

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

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

05/06/2021 100 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilecek çalışmaların araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin 

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

 

 



05/06/2021 101 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün yetkisi alanı dışında kalan Güney Edirne Kıyı şeridinde turizme açık 

tüm alanlarda yaz sezonu için ne gibi hazırlıkların araştırılması için verilen önergenin gerekli araştırma ve 

incelemenin yapılması için Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

05/06/2021 102 Çeltik ekim alanlarında sivrisinek, karasinek vb. haşerelere karşı alınan önlemlerin araştırılması için verilen 

önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 
 

05/06/2021 103 Keşan, İpsala ve Enez İlçelerindeki Şehit Kabirlerindeki eksikliklerin tespit edilmesi hakkında verilen önergenin 

gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
  

05/06/2021 104 Edirne İlinin afetlere yönelik planlamasının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

incelemenin yapılması için Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 
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