
İL GENEL MECLİSİ 2021 TEMMUZ AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/07/2021 105 Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Değirmenci Köyü, İstasyon Civarı Mevkii, tapunun 10 Pafta 1162 parselinde kayıtlı 

taşınmaz üzerine “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapmak üzere hazırlanmış bulunan Plan İşlem Numarası (PİN) 

NİP-22629242 olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22169678 olan 1/1000 ölçekli 

Uygulama Planının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

02/07/2021 106 Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait Edirne İli, Merkez İlçesi Meydan Mahallesi 362 ada 18 parselde kayıtlı 

eski Fevzi Paşa İlkokulu ek hizmet binasının Halk Eğitimi Merkezi kurslarında kullanılmak üzere İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne geçici olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi konulu teklifin gerekli 

araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine oy birliği 

ile karar verildi. 

 

02/07/2021 107 Edirne İli, Keşan İlçesi, Bahçeköy Köyü, Çınarlıdere Mevkii, tapunun G17A24B1B Pafta 133 ada, 69 parselinde 

kayıtlı taşınmaz üzerine Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. “500 Büyükbaş ve 5000 Küçükbaş Besicilik Tesisi” yapmak 

üzere hazırlanmış bulunan “Tarım ve Hayvancılık Alanı” konulu Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-22025933  olan 1/5000 

ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22775088 olan 1/1000 ölçekli Uygulama Planının 

uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

05/07/2021 108 Edirne İli, Merkez Karaağaç2 Mahallesi, 801 ada 34 parselde kayıtlı 14.518,20 m2  yüzölçümlü, arsa vasıflı 

taşınmazın 25 yıl süre ile Ticaret Bakanlığı'na tahsis edilmesi konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri 

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

05/07/2021 109 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 Plan İşlem Numarası (PİN)-

NİP22808751 olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22107842 olan 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/07/2021 110 Uzunköprü İlçesi “Kadıağılı Köyünün” Köy adının “Gazi Halil Köyü” olarak değiştirilmesine 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanununun 2. Maddesinin (Ç) ve (D) bentleri gereğince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar 

verildi. 

 

06/07/2021 111 İpsala İlçesi Köylerinde mevcut çöp konteynır sayısı, arızalı ve ihtiyaç konteynır miktarı ve 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. 

 



06/07/2021 112 Merkez, Keşan, İpsala, Meriç İlçelerinde İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerince uygulanacak KÖYDES 

kanalizasyon yapım ve onarım projelerinin yapımında bedelinin üstlenilerek İl Özel İdaresi tarafından 

gerçekleştirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 

 

07/07/2021 113 “Edirne İl Özel İdaresi bünyesinde personel ile ilgili 2021 yılı içerisinde iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında yapılan 

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

İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/07/2021 114 AFAD Müdahale biriminin yıllar içinde süren faaliyetleri, Müdahale kapasitesi, Arama, Kurtarma faaliyetleri 

görev yoğunluğunun ne durumda olduğu hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması 

için Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/07/2021 115 Edirne İli Uzunköprü, Meriç ve Havsa 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. 
 

07/07/2021 116 Edirne ilimizin yıllardır sembollerinden biri olan süpürge üretim ve imalatı ne durumda olduğu, üretim ve imalatı 

yükseltmek için yapılması gereken çalışmaların neler olduğu hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

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

verildi. 

 

07/07/2021 117 Türkiye Cumhuriyeti İdare teşkilatında Avrupa Birliği Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının 

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

İlişkiler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/07/2021 118 Enez İlçesi Belediye sınırları dışındaki işletmelerde çevre sağlığı açısından arıtmaların ne durumda olduğunun 

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

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

 

07/07/2021 119 Edirne İlimiz İskender Köy’ de yaşanan dolu yağışından ne kadar tarım arazisi zarar görmüştür? 

Zarar gören tarım arazileri ile ilgili TARSİM Sigortası ve AFAD’ın çalışmaları nelerdir? 

Konularının araştırılması için verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 



07/07/2021 120 Bölgemizdeki buğday hasadının başlaması ile birlikte ekonomik ve çevresel zararların oluşmasında önemli etken olan 

anız yangınlarına karşı alınan önlemlerin araştırılması için verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemenin 

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

verildi. 
 

07/07/2021 121 İlimizde İl Özel İdaresi imkanları ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılması planlanan müzelerin araştırılması 

hakkında verilen önerge gerekli araştırma ve incelemenin yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
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