
İL GENEL MECLİSİ 2016 EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/09/2016 150 Edirne Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 10.08.2016 tarihli ve 5897 sayılı yazıları ile İl Genel Meclisi 

Başkanlığına tekrar görüşülmek üzere geri gönderilen İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hakkındaki 132 Nolu Meclis Kararının gerekli 

araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

01/09/2016 151 Edirne Turizm Endüstri (ETUR) A.Ş.’ nin 15.08.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 

alınan 2016-08 sayılı karar gereğince şirketin % 68,50 hissedarı olan Edirne İl Özel İdaresine ait hisse payının 

devredilmesi konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

02/09/2016 152 Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (06.05) “Sulama Kanalları Onarım Çalışmaları” ödenek faslında bulunan 

50.000,00.- ₺’ nın ve (06.05) “Dere Islah, Gölet, Savak yapım Giderleri” harcama kalemindeki 100.000,00.- ₺’ 

lık ödeneklerin toplamı olan 150.000,00.- ₺’ nın 05 Finans Kodu ve 06.05 Ekonomik kodunda bulunan 

“Kanalizasyon Yapım Çalışmaları” harcama kalemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi 

05/09/2016 153 Edirne İli, Keşan İlçesi, Gökçetepe Köyü, 102 ada 1 parselin içkili yer bölgesi kapsamına alınması konulu 

teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 

05/09/2016 154 Edirne İli, İpsala İlçesi, Sarıcaali Köyü, 3292 parselin içkili yer bölgesi kapsamına alınması konulu teklifin 

gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 

ile karar verildi. 

05/09/2016 155 Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Küçükdanişment Köyü, 1195 parselin İçkili Yer Bölgesi kapsamına alınmasına İl 

Genel Meclisince yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 

06/09/2016 156 Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait Edirne İli, Lalapaşa ilçesi, Merkez Mahallesi, köy yanı mevkii, 6 ada, 5 parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan binanın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 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 yer aldığından, bakım, onarım ve tadilatının İl Emniyet 

Müdürlüğünce yapılması kaydıyla 10 yıl süre ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

07/09/2016 157 Orman ve Su İşleri Bakanlığının 10.06.2016 tarihli e 18 sayılı oluru ile 25 yıllığına Edirne İl Özel İdaresine bedelsiz 

verilmesi uygun görülen Edirne İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 05.08.2016 tarih ve 9216 sayılı 

yazısı doğrultusunda meclisimize karar alınmak üzere sevk edilen Enez İlçesi Çelebi-Sütçüler köyleri arasında ormanlık 

alandan geçen 4.800 metrelik ulaşım yolunun Edirne İl Özel İdaresi yol ağı kapsamına alınmasına oybirliği ile karar 

verildi. 



07/09/2016 158 

 

Geçmiş yıllarda özel idareden ayrılan bir ödenek ile bazı köy yollarının kıyılarına ceviz, badem ve benzeri 

türlerde ekim yapılmıştır. Ekilen bu ürünlerle ilgili bakım çalışmaları ve ürün elde edilmesi sağlanmıştır. Bu 

çalışmaların verimli olup olmadığı, dikilen ağaçların tutup tutmadığı bakımının yapılıp yapılmadığı konusunun 

araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Arda YÜCE, Necmi SINIR, Şenol 

KILIÇ, Nedret AKBULUT ve Mustafa SUİÇMEZ’ in vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli 

incelemelerin yapılması için Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonuna havale edilmesine; 5302 

Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesince 

yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2016 159 İlimizde 2016-2017 futbol sezonunda Süper Lig - 1. Amatör Lig ve BAL liginde kaç takımımız mücadele 

edecektir. Futbol müsabakalarımız hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitecektir. 

 Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Şenol KILIÇ, 

Mehmet UZUN, Özcan SOYUPAK, Enver ERKAN, Özcan TOSUN’ un vermiş olduğu yazılı önergenin 

gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine; 5302 

Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesince 

yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2016 160 Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ile “ Geri Kabul Anlaşmasının” 

imzalanmasıyla Vizesiz Avrupa yolunda önemli bir adım atılmıştı. Süreç nasıl işleyecek ve Türkiye’nin 

avantajları neler olacaktır? 

 Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Ali 

YETİM, Fedayi IŞIK, Şenol KILIÇ, Halil İbrahim BULAK ve Nedret AKBULUT’ un vermiş olduğu yazılı 

önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonuna 

havale edilmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2016 161 İlimiz misyonu ve vizyonu tarım ve hayvancılık ve turizm olarak belirlenmiştir. Yüz binlik planlarımız 

yapılırken ağır sanayinin ve çevrenin kirletilmesine müsaade edilmemiştir.  

 Buna göre hangi ülkelerden tarım ürünleri ithal ediliyor? Hayvancılıkta açığımız olduğu bundan dolayı 

da hangi ülkelerden hayvan ithalatı yapılmaktadır? 

 Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Halil İbrahim 

BULAK, Mehmet UZUN, Şenol KILIÇ, Mehmet Ali YETİM, Fedayi IŞIK ve Özcan SOYUPAK’ ın vermiş 

olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Tarım ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. 
 



07/09/2016 162 Bölgemizde kuraklık nedeniyle yangınlar görülmektedir. Bu yangınlarda ne kadar arazi, orman ve yerleşim yeri 

yanmıştır. Mali hasar ne kadardır? 

 Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Şenol KILIÇ, 

Necmi SINIR, Zafer BAHŞİ, Mehmet Ali YETİM, Mehmet UZUN’ un vermiş olduğu yazılı önergenin 

gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesine; 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesince 

yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. 

07/09/2016 163 İpsala İlçesi Koyuntepe Köyünde Aşağı İpsala projesi Hamzadere Barajı ve Sulama projesinde DSİ İdaresine 

ait Koyuntepe taş ocağından malzeme alım sırasında yapılan patlamalarda Evlerde hasar görüldüğünün 

araştırılması, nasıl tedbirler alındığının tespitinin yapılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel 

Meclisi üyeleri Secaattin UYUR, Mustafa SUİÇMEZ, Özcan TOSUN, Mehmet GÜRPINAR, Adnan VURAL 

ve Fedayi IŞIK’ ın vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için 

Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl 

Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar 

verildi. 

07/09/2016 164 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı turizm tesislerindeki rezervasyonlar iptal edilmişti. Turistik 

hareketliliğin en yoğun olduğu dönemde alınan bu karar tesisleri olumsuz yönde etkilemiştir. 

 Yerli ya da yabancı turistin olumsuz etkilendiği darbe girişiminin İlimizdeki etkilerinin araştırılması için 

ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Ali YETİM, Necmi SINIR, Erdinç CAN, 

Arda YÜCE ve Özcan SOYUPAK’ ın vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin 

yapılması için Turizm Komisyonuna havale edilmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl 

Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar 

verildi. 
 

07/09/2016 165 Keşan’a bağlı Küçükdoğanca Köyünde DSİ tarafından dere ıslahı çalışması yapılmıştır. Yapılan bu çalışma 

sırasında kanalizasyon borularında ciddi hasarlar oluşmuştur.  

 Birçok noktada kanalizasyon atıkları köy içine akmakta olup, kötü kokular yaymakta ve salgın 

hastalıklara neden olacak durumdadır. Bir an önce halledilmesi gereken bu arızaların nedenlerinin araştırılması 

için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyeleri Halil İbrahim BULAK, Ahmet DURMAZ, 

Erdinç CAN ve Özcan TOSUN’ un vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin 

yapılması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. 

maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği 

ile karar verildi. 
 



07/09/2016 166 Keşan İlçesi Mecidiye İlköğretim Okuluna bu yıl öğrenci alınmayacağı söylenmektedir. Okulda oluşan 

çatlaklardan dolayı düşünülen bu durum öğrenci velilerini sıkıntıya sokmuştur. Belediyeden köye dönüşen 

Mecidiye de alternatif binaların olduğu söylenmektedir. Beş köy ve Erikli sahilinde bekçilik yapan kişilerin 

çocuklarının taşındığı bu okulun durumunun araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel 

Meclisi üyeleri Erdinç CAN, Abdülaziz ÇIKIKÇI, Arda YÜCE, Secaattin UYUR, Halil İbrahim BULAK ve 

Özcan SOYUPAK’ ın vermiş olduğu yazılı önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için 

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. 

maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği 

ile karar verildi. 
 

07/09/2016 167 Meclisimizin Kasım ayında görüşmeye başlayacağı 2017 bütçesi çalışmalarında meclisimize ışık tutması 

açısından bazı bilgilere ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz. Öncelikle bütçenin yatırım kalemlerindeki projelerin 

hazırlanması, maliyet hesaplamalarında kullanılan donelerin ve birim fiyatlarının hangi esaslara göre hesap 

edildiği gibi konular: 

 Örneğin, okul ve hastane gibi projesi bakanlıktan gelen yatırımlar dışında, yol yapım projesinde ne 

kadar kazı-dolgu yapılacağı, ne kadar sanat yapısı yapılacağı, ne kadar asfalt ve mıcır kullanılacağı, bunların 

birim maliyetlerinin hesabı, yine kanalizasyon ve içme suyu tesisinde kazı-dolgu hesabı ve diğer girdi 

hesaplarıyla ilgili projelerin, 

1. Ne kadarını Özel İdare olarak biz yapıyoruz? Başka kurumlara ve ya özel şirketlere ücret karşılığı proje 

yaptırıyor muyuz? 

2. Yaptığımız projelerde, hesaplamalarda kullanılan birim fiyatları hangi yöntemlerle, hangi kanallardan 

tespit edilmektedir? 

3. Ayrıca bakım-onarım faaliyetlerinde, maliyet hesabı nasıl yapılmaktadır? 

 Konularının araştırılması için ilgili komisyona havalesi ile ilgili, İl Genel Meclisi üyesi Ahmet DURMAZ’ ın 

vermiş olduğu sözlü önergenin gündeme alınarak gerekli incelemelerin yapılması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesine; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi. 
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