
İL GENEL MECLİSİ 2020 EKİM AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/10/2020 143 Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında imzalanan protokol neticesinde ilimizde 

yapılması planlanan Fatih Sultan Mehmet Müzesi ile ilgili yapılan çalışmaların ne aşamada olduğu ve son 

durumunun araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Turizm 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

02/10/2020 144 Edirne İl Özel İdaresince covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların araştırılması hakkında 

verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/10/2020 145 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma ajansına sunulan “Karaağaç 

Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi” isimli projenin Edirne İl Özel İdaresince ortak olarak uygulanmasına, 

taahhüt edilen 622.747,36.-TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına oybirliği ile karar verildi. 

05/10/2020 146 Mülkiye müfettişlerince hazırlanan Tanzim Raporuna konu kamu zararının yetkili makam tarafından 

kaldırılmasının uygun olacağı 26 Kabul, 1 Çekimser (Yaşar SASA) oyu ile oyçokluğu ile mütalaa edilmiştir. 

05/10/2020 147 Keşan, İpsala ve Enez İlçeleri köylerinde, 2019 yılı içme suyu üretim miktarı, tutar bedeli ve elektrik tüketim 

tutar bedellerinin ne kadar olduğunun araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

incelemelerin yapılması için Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 

06/10/2020 148 Edirne İlinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal alanda istihdam sağlanması ve ekonomik gelişmenin 

artırılması amacıyla Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir 

Sürü Nedenim Var” Projesine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi kapsamında Edirne İl Özel 

İdaresinin ortak olmasına İl Genel Meclisince yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 

06/10/2020 149 Edirne İl Özel İdaresinin 8/15 oranında hisse sahibi olduğu Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi hisselerinden 

bir hissenin Uzunköprü Belediyesine devredilmesine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesi 

gereğince İl Genel Meclisince yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 

06/10/2020 150 Uzunköprü ve Meriç İlçelerinde bulunan büyükbaş hayvan işletmeleri ve bu işletmelerdeki hayvan sayılarının 

araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Tarım ve 

Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

07/10/2020 151 “Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Vaysal Köyü, Karapınar Mevkii, tapunun E17B04C pafta, 185 ada, 205 

parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde “1500 Baş Organik Besi ve Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği Tesisi” kurmak 

üzere “ Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” na ait İmar Planının İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 

tekrar incelenerek söz konusu imar planına ilişkin görüşünün İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl 

Genel Meclisince yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 



07/10/2020 152 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gerçekleşmesi ile ilgili çalışmaların ne aşamada olduğu hakkında verilen 

önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 
07/10/2020 153 Enez İlçesi, Büyükevren Köyü, 101 ada, 102 ada, 103 ada, 104 ada ve 106 adalarda bulunan parsellerin imar 

planları ile ilgili parsellerin uyum sağlamadığından dolayı yapı ruhsatı düzenlenememektedir. Bu konuda 

bölgede yaşayan vatandaşlarımız kadastro müdürlüğünün yapmış olduğu hatalı işlemlerden dolayı yapı ruhsatı 

alamamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilebilmesi için kadastro müdürlüğündeki planların 

incelenerek hataların nereden kaynaklandığının araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve 

incelemelerin yapılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
07/10/2020 154 5302 sayılı Kanunun 64. maddesine göre 2020 yılında İdaremiz ve dış kurumlarla yapılan ortak projelerin 

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

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
07/10/2020 155 Türkiye- Bulgaristan sınır ticareti açısından önem arz eden Kapıkule sınır kapısında giriş yapan Bulgaristan 

vatandaşlarının 30 Eylüle kadar Bulgaristan makamları tarafından giriş izni verilmişti. Daha sonra yapılan ikili 

görüşmeler neticesinde bu sürelerin uzatıldığı duyumları alınmıştır.  

Konunun araştırılması için verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Avrupa Birliği 

ve Dış İlişkiler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
07/10/2020 156 2020 yılında ilimiz genelinde il özel idaresince bakım ve onarımı yapılan köy yollarının araştırılması hakkında 

verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
07/10/2020 157 Edirne İlinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde koruyucu aile olma şartlarının 

araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Eğitim, Kültür ve 

Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
07/10/2020 158 Bölgemizde  Balıkçılık ve su ürünleri  üretim ve yetiştiricilik faaliyetleri yapan kooperatif ve özel işletmelerin 

araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için Araştırma ve 

İnceleme Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
07/10/2020 159 Edirne Merkez, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde bulunan köylerimizin köy konaklarının yapısal uygunlukları ve 

köy konağı olmayan köylerin araştırılması hakkında verilen önergenin gerekli araştırma ve incelemelerin 

yapılması için İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
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