
İL GENEL MECLİSİ 2021 MART AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/03/2021 38 Sosyal Tesisler içerisinde yer alan misafirhaneye ilişkin olarak 2021 yılı konaklama ve yemek ücretlerinin Plan ve Bütçe 

Komisyonu raporunda belirlendiği şekilde uygulanmasına ve 2022 yılı ücretlerinin tekrar İl Genel meclisince 

belirlenmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.  maddesinin ( o ) bendi gereğince oybirliği ile karar verildi. 

 

01/03/2021 39 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64. maddesinin (d) bendinde "Kendilerine ait taşınmaz malları, asli görev ve 

hizmetlerinde kullanılmak ve süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilir." 

hükmü gereği, Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait Havsa İlçesi, Helvacı Mahallesi, 103 ada, 21 parselde kayıtlı 

taşınmazın bir katının Köylere Hizmet Götürme Birliği, bir katının da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

tarafından kullanılmak üzere 5 yıl süre ile Havsa Kaymakamlığına tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

02/03/2021 40 Edirne İli, İpsala İlçesi, Kumdere Köyü, tapunun 194 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Biyokütle Enerji 

Üretim Tesisi”  kurmak üzere Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-22141643 olan 1/5000 ölçekli Nazım ve Plan İşlem 

Numarası (PİN) UİP-22226797 olan “ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (BES)” tanımlı 

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

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

02/03/2021 41 Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait Edirne İli, Merkez Kevseç Balaban Mahallesi, 1344 ada, 63 parselde 

kayıtlı 396,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili alınan İl Genel 

Meclisi'nin 05.08.2014 tarih ve 126 sayılı kararının iptaline ayrıca bu binanın 1. derece tarihi eser olması 

nedeniyle kapalı kalması durumunda ileride telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayıplara sebebiyet 

vereceğinden İdare tarafından binanın değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

02/03/2021 42 Köy Hizmetleri döneminden İl Özel İdaresine aktarılan ve şahsa bağlı kadrolardan 3 kişinin emekli 

olması sebebiyle kadro ihdas cetvelinde bulunan 3 düz işçinin kadrosunun iptal edilmesine, Norm kadroda 

bulunan 1 adet işçi kadrosu iptali talebinin reddine oybirliği ile karar verildi. 

 

03/03/2021 43 İl Genel Meclisinin 06.11.2017 tarihli ve 268 sayılı kararı ile onaylanan plan işlem numarası (PİN) UİP-24370,3 

olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.  

04/03/2021 44 Edirne İli, İpsala İlçesi, Kumdere Köyü, tapunun 194 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Biyokütle Enerji 

Üretim Tesisi”  kurmak üzere hazırlanmış bulunan Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-22141643 olan 1/5000 ölçekli Nazım 

ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22226797 olan “ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı 

(BES)” tanımlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce projeye onay 

verilmesi halinde uygun olduğuna,  oybirliği ile karar verildi.  



04/03/2021 45 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Pandemi döneminde sosyal-ekonomik yoksulluğu gidermek 

ve önlemeye yönelik Edirne İlinde ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli 

araştırma ve incelemenin yapılması için Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

04/03/2021 46 Başta Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programları olmak üzere Edirne İl Özel İdaresinin Başvuru sahibi ve 

ortağı olabileceği hibe programlarının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin 

yapılması için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

04/03/2021 47 Keşan İlçesi Sert Kabuklular Üreticiler Birliği ile Trakya Kalkınma Ajansının ortaklaşa yapmış oldukları projede kaliteli 

badem ve ceviz üretiminin Keşan ilçemize katkılarının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

incelemenin yapılması için Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 

ile karar verildi. 

 

04/03/2021 48 Süloğlu İlçemizde Tarım ve Hayvancılık ile iştigal eden Herkül Hayvancılık Tesislerinde Hayvancılık ile ilgili 

çalışmaları hakkında katkılarını ve çevreye olan duyarlılığının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli 

araştırma ve incelemenin yapılması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

04/03/2021 49 Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce ve Edirne İl Özel İdaresince Uzunköprü ve Meriç İlçelerimizde bulunan 

köylerimizde derelerin fiziki durumları ve dere ıslah çalışmaları nerelerde yapılmıştır? Biten ve devam eden devam eden 

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

Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

04/03/2021 50 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18. Maddesi gereğince Edirne İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinden 

Edirne İlimizde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine hangi birliğe hangi iş için ne kadar ödenek 

gönderilmiştir? Birliklere gönderilen bu ödeneklerin üye köylerin altyapı hizmetlerinde kullanılıp, kullanılmadıklarının 

araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/03/2021 51 06.12.2012 tarih ve 253 sayılı İl Genel Meclis kararı ile gümrükleme faaliyetleri için imar planında "Tır Parkı ve 

Konaklama Tesisi" olarak tanımlı ve günümüzde faal olan İlimiz, Lalapaşa İlçesi, Hamzebeyli köyü, tapunun 149 ada 51 

sayılı parseldeki tesise hizmet etmek üzere İlimiz, Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü, Yüksecikyer mevkii, tapunun 

E17A03D pafta, 149 ada, 7 parselinde kayıtlı taşınmaza ait Plan işlem Numarası (PİN)NİP22966969 olan 1/5000 ölçekli 

Revizyon+İlave Nazım ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP22638260 olan 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama 

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

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 



05/03/2021 52 Günümüzün ciddi sorunlarından biri olan obezite ciddi oranda gençlerimizde de gözlenmektedir. İlimizde gerek 

Sağlık Müdürlüğü gerekse de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?  

Konularının araştırılması için verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Gençlik ve Spor 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

05/03/2021 53 2020 yılı içerisinde idaremiz lehinde ve aleyhinde açılan davalar var mıdır? Bu davaların sonuçları nelerdir? Bu 

davaların İdari ve Mali yönden kazanımları nelerdir? 

Konularının araştırılması için verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için İdari ve Mali 

İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

05/03/2021 54 İlimizdeki bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sorumluğunda olan taşınmazların neler olduğu bu taşınmazlardan ne 

kadar kira geliri elde edildiği ve 2020 yılı içersinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yapış olduğu çalışmalar hakkında 

verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna 

havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
  

05/03/2021 55 Saroz Sahilinde MUÇEV tarafından kiralanan sahillerin 2021 yılı Turizm sezonundaki akıbetinin ve 2020 yılında 

MUÇEV’ in yaptığı çalışmaların araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin 

yapılması için Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

05/03/2021 56 Tarım ve Orman Bakanlığımızın sulama sistemleriyle ilgili destekleri nelerdir? Damla sulamalarına verilecek hibe destek 

şartları nelerdir? Hangi ürünleri ekenler bu desteklerden yararlanabilir? Konularının araştırılması için verilen önergenin 

gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 
 

 

05/03/2021 57 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Edirne İl Özel İdaresi 

2020 yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldüğünden uygunluğuna, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. Maddesi (a) 

bendi gereğince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. 
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