
İL GENEL MECLİSİ 2022 EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/09/2022 165 Edirne Merkez 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. 
 

02/09/2022 166 Tarihi zenginlikleri ile ön plana çıkmış ilimizde son 3 yılda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu 

devam eden ve tamamlanarak halkın kullanımına açılan kaç tane tarihi eser olduğu hakkında verilen önergenin 
Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.  

 

05/09/2022 167 görüşülen İl Genel Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 112 nolu kararı ile 49 yıllığına İdaremiz tarafından 

kiralanmasına karar verilen mülkiyeti Trakya Kalkınma Ajansına ait Edirne ili, Merkez İlçesi, Ali Paşa 
Mahallesi, Küçükpazar Mevkii, 384 ada, 16 parselde kayıtlı, ev vasıflı, 860,00m2 yüzölçümlü taşınmazın kira 

sözleşmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi konusunda yetki verilmesi konulu teklifin gerekli 
araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

05/09/2022 168 Enez İlçemize bağlı Kocaali Köyümüzün ortasından geçen ve köy yerleşkesini ikiye bölen, yaklaşık 10 metre 
derinliğindeki derenin üzerindeki köprünün kış yağmurlarından etkilenerek bir kısmının çöktüğü ve hayati 

tehlike arz ettiği köy halkı ve muhtarlığınca şikâyet konusu edilmektedir. Bahse konu köprünün yerinde 
incelenerek bakım ve onarım maliyetinin belirlenmesi için verilen önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

05/09/2022 169 Doğada gıdaya ulaşımın zorlandığı günümüzde arıcılığın desteklenmesi bal üretimi ve kalitesinin 

arttırılması için bal ormanları kurulmaktadır. Edirne İlimizde kaç adet bal ormanı faaliyete geçirilmiştir? 
Bal ormanlarından yararlanan kaç adet arıcı vardır? 

Konunun araştırılması için verilen önergenin Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonuna havale 
edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

05/09/2022 170 Enez, İpsala ve Keşan İlçelerimizde aile sağlık hekimlerimizce yerinde hizmet kapsamında hangi 
köylerimizde ne gibi hizmetler verilmektedir? Verilen hizmetlerin zaman aralıkları nedir? Köylerdeki hizmet 

binalarının durumları nedir? 
Konularının araştırılması için önergenin Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 
 



06/09/2022 171 Millî Mücadele döneminde Yunanlılara karşı ülkenin bağımsızlığı için mücadele veren 5 kahraman evladımız 

bu mücadele şehit edilmiştir. Bu şehitlerimizin tarihçesi ve mezarları nerededir? Konularının araştırılması için 
önergenin Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

06/09/2022 172 2021 yılında Türkiye ile AB arasındaki mevcut ticaret nasıl seyrettiğinin araştırılması verilen önergenin Avrupa 

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

06/09/2022 173 2022 yılında ilimizde ne kadar şeker pancarı ekilmiştir? Türk şeker özelleştirildikten sonra üretim ve 
ürün teslimi nasıl yapılmaktadır? 

Konunun araştırılması için verilen önergenin Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 
ile karar verildi. 

 

07/09/2022 174 Trakya Kalkınma Ajansından 11/06/2019 tarih ve 112 nolu  il genel Meclisi kararı ile müze olarak kullanılmak 
üzere 49 yıllığına kiralanan Mülkiyeti Trakya Kalkınma Ajansına ait Edirne ili, Merkez İlçesi, Ali Paşa 

Mahallesi, Küçükpazar Mevkii, 384 ada, 16 parselde kayıtlı, ev vasıflı, 860,00m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Özel 
İdaresi imkanları ile yapılan tüm demirbaşlarla ve kiralama sözleşmesi ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına 

devredilmesi ile ilgili İl Valimiz Sayın Hüseyin Kürşat KIRBIYIK’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

07/09/2022 175 Bağcılık alanında kullanılmak üzere erken uyarı sistemlerinin faydaları ve maliyetleri konularının araştırılması 
için verilen önergenin Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/09/2022 176 AFAD müdahale biriminin yıllar içinde süren faaliyetleri nelerdir? Müdahale kapasitesi ne durumdadır? 
Arama kurtarma faaliyetleri açısından görev yoğunluğu ne düzeydedir? 

Konunun araştırılması için verilen önergenin Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonuna havale edilmesine 
oybirliği ile karar verildi. 

 

07/09/2022 177 2022 yılında İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine hangi hizmetler için ne kadar ödenek 

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

 

07/09/2022 178 İl Özel İdaremiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ortak yürüttüğü projeler nelerdir? 
Önümüzdeki süreçte ilimizde gerçekleşmesi düşünülen ve planlanan projeler nelerdir? 

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

 



07/09/2022 179 Edirne İlimiz köylerinde bulunan ilköğretim okullarının çoğunluğu kapatılarak taşımalı eğitim sistemine 

geçilmiştir. Buna göre taşımalı eğitim gören kaç köyümüz vardır? Açılması planlanan köy okulları var mıdır? 
Konularının araştırılması için verilen önergenin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

 

07/09/2022 180 05.12.2017 tarihli ve 286 sayılı Meclis Kararı ile Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesine Edirne İl Özel 
İdaresinin katılmasına karar verilmiştir. O günden bugüne Organize Sanayi bölgesinin yer seçimi ile ilgili 

yapılan çalışmalar ne aşamadadır? 
Konunun araştırılması için verilen önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 

ile karar verildi. 
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