
İL GENEL MECLİSİ 2022 EKİM AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

03/10/2022 181 Edirne İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve 32521 sayılı yazıları ile İl Genel Meclisi 

Başkanlığına sunulan “Ek Ödenek Verilmesi “konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

03/10/2022 182 Tarih ve kültür turizmi açısından önemli bir konumda bulunan İpek Yolu güzergahı üzerinde yer almakta olan Gürcistan'ın 

başkenti Tiflis ile Batum ayrıca Artvin- Rize ve Trabzon’da  yönetim, altyapı, sanat yapıları, tarih, kültür, sanat, turizm, 

tarım ve hayvancılık uygulamalarının yerinde incelenmesi İlimizin bu anlamdaki gelişim kapasitesine çok büyük fayda 

sağlayacağından İl Genel Meclis üyelerinin katılacağı Ekim ayında yukarıda belirtilen ülkeler ile Karadeniz Bölgemizde 

bulunan 3 kentimize bir teknik gezi düzenlenmesine İl Genel Meclisince yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar 

verildi 

04/10/2022 183 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 19. ve 37. maddeleri gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda 

ayrıntıları bulunan gelir kalemleri karşılık gösterilerek, karşılığında gider kalemlerine toplam 144.000.000,00.-TL.’lik ek 

ödenek verilmesine, İl Genel Meclisince yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 

 

05/10/2022 184 Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Kurtbey Köyü, Yerlisu mevkii, tapunun 3-59 pafta, 0 ada, 8076 parselinde kayıtlı taşınmaz 

üzerinde “Hazır Giyim Dikim Atölyesi” olarak faaliyet gösterilen ve kapasite artışı talebi nedeniyle imar planı talep edilen 

alanın 1/25000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planında “sanayi alanında” kaldığı da dikkate alınarak “ Konut Dışı Kentsel 

Çalışma Alanı (Hazır Giyim Dikim Atölyesi)” İmar Planı konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

05/10/2022 185 Meriç İlçesi köylerinde su şebekesi ana hatları yapılış tarihleri, su depolarının fiziki durumu, dağıtım vanaları, depo çıkış 

saati, yangın vanaları ve klor makinelerinin durumlarının araştırılması için verilen önergenin Su, Kanalizasyon ve 

Katı Atık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

06/10/2022 186 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 ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış imar planına esas 

görüşler doğrultusunda düzenlenmiş Plan İşlem Numarası (PİN)-NİP-22808751 olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve 

Plan İşlem Numarası (PİN) UİP-22107842 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin iptali konulu teklifin 

gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

 



06/10/2022 187 İlimiz Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yerelde spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan " 

FARKINDAYIM, SPOR YAPIYORUM PROJESİ " 'ne İdaremizin de ortak olması konulu teklifin gerekli araştırma ve 

incelemeleri yapmak üzere Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

06/10/2022 188 Edirne İlimizde ve ilçelerimizde büyükbaş hayvan sayıları nedir? 

2021 ve 2022 yıllarında Edirne Ticaret Borsasında kaç tane dişi hayvan kesilmiştir? 

Konularının araştırılması için verilen önerge Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 

 

07/10/2022 189 Uzunköprü Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri 

(TUS) Projesine” 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi kapsamında Edirne İl Özel İdaresinin ortak olmasına 

ve proje finansmanı 90.000,00.-TL’nin İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmasına İl Genel Meclisince yapılan işari 

oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 

 

07/10/2022 190 FARKINDAYIM, SPOR YAPIYORUM PROJESİ 'ne 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. Maddesi kapsamında 

ortak olunmasına, proje bedeli 100.000,00.-TL nin Edirne İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmasına İl Genel Meclisince 

yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi. 

 

07/10/2022 191 İlimizde bulunan huzur evleri ve huzur evlerinden faydalanan kişi sayısının araştırılması için verilen önerge 

Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edildi. 

 

07/10/2022 192 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan iş makinelerimizin son durumları ile makine ihtiyaçlarının tespiti ve 

bununla ilgili 2023 yılı bütçesinde ne kadar ödenek ayrılacağının belirlenmesi için verilen önerge Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edildi. 

 

07/10/2022 193 Edirne İl Özel İdaresinde mevcut personellerin hangi birimlerde görevli olduğu ve personel ihtiyacının olup olmadığının 

araştırılması için verilen önergenin İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

 

07/10/2022 194 İl Genel Meclisimizin yapacağı Tiflis ve Batum gezisinde bu illerdeki Türk Şehitlikleri hakkında araştırma yapılması için 

verilen önergenin Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

 

 



07/10/2022 195 İlimizde kaç adet engelli lisanslı sporcu vardır? Branşları nelerdir? Yurt içinde ve dışında kaldıkları müsabakalarda 

aldıkları dereceler nelerdir? İlimizde bulunan tesislerin engelli sporculara elveriş durumu nedir?  

Konularının araştırılması için verilen önergenin Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 

 

 

07/10/2022 196 Yapılması İl Genel Meclisince planlanan araştırma ve inceleme gezisinde Gürcistan’da bulunan Türklere ait eserler 

hakkında araştırma yapılması için verilen önergenin Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

 

07/10/2022 197 10-18 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan İl Genel Meclisinin araştırma ve incelene gezisinde Gürcistan ile Türkiye 

ilişkilerinin ekonomik ve sosyal katkılarının araştırılması hakkında verilen önergenin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/10/2022 198 İl Genel Meclisimizin Karadeniz'e yapacağı gezide Artvin, Rize ve Trabzon illerinde eğitim ve sosyal konularla ilgili 

bölgesel çalışmaların araştırılması için verilen önergenin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/10/2022 199 Keşan, İpsala ve Uzunköprü İlçelerimizde Ceviz hasadı çalışmaları başlamıştır. Bahse konu İlçelerimizde ceviz 

ekim alanı kaç dekardır? Bu yıl içinde alınan verimden çiftçilerimiz memnun mudur? Beklenen üretim toplamda kaç 

tondur? Ceviz üreticilerinin genel sorun ve beklentileri nelerdir?  

Konularının araştırılması için verilen önergenin Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/10/2022 200 İl afet ve Acil Durum Müdürlüğünün AFAD Gönüllüsü projesi kapsamında yaptığı çalışmalar  ile İlimizde kaç AFAD 

Gönüllüsü bulunduğunun araştırılması için verilen önergenin Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
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