
İL GENEL MECLİSİ 2022 TEMMUZ AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

01/07/2022 132 30.000.000,00.-TL. (OtuzmilyonTL.) İller Bankasından nakit kredi kullanılması” konulu tekliften 

sarfınazar edilerek meclis gündeminden geri çekilmesine ve Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmasının iptal 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

02/07/2022 133 Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Bayramlı Köyü, Ömerağa Burunu Mevkii, tapunun 4196 parsel [eski 4184 
parsel (1010 ve 1015 parsellerin tevhidi)] sayılı taşınmaz üzerinde kurulacak “Akaryakıt ve Servis İstasyonu 

Alanı” konulu Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-22619706 olan 1/5000 ölçekli Nazım ve Plan İşlem Numarası 
(PİN) UİP-22307842 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri 

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

04/07/2022 134 Edirne İli Keşan İlçesi Çeltik Köyü, Beyköy Deresi Mevkii, tapunun 204 ada, 38 parselinde (eski 0 ada 

1782 parsel) kayıtlı taşınmaz üzerinde “Ekolojik Turizm Tesisi” kurmak üzere “Ekolojik Turizm Tesis Alanı” 

tanımlı Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-22862515 olan 1/5000 ölçekli Nazım ve Plan İşlem Numarası (PİN) 

UİP-22780124 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. 

 

04/07/2022 135 2022 yılı Yatırım Programında bulunan Edirne Merkez, Süloğlu, Lalapaşa, Havsa ve İpsala Köy yollarının son 

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

 

04/07/2022 136 İpsala İlçesi köylerinde su şebekesi ana hatları yapılış tarihleri, su depolarının fiziki durumu, dağıtım vanaları, 
depo çıkış saati ve klor makineleri ve yangın vanalarının durumlarının araştırılması için verilen önergenin Su, 

Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

05/07/2022 137 Bu yıl ilimizde kaç bin dekar ayçiçek ekimi yapılmıştır? Herhangi bir hastalık saptanmış mıdır? 

Konunun araştırılması için verilen önergenin Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği 

ile karar verildi. 
 

05/07/2022 138 Enez bölgesi sahil köylerinde hizmet veren Sultaniçe, Abdurrahim, Vakıf, Karaincirli, Yenice ve Büyükevren 

köylerinin doğal ve biyolojik arıtmalarının son durumlarının araştırılması için önergenin Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 



05/07/2022 139 Edirne ilimizin orman yoğunluğunun % 70 i güney bölgelerimizde kaç yangın gözetleme kulesi ve acil 

müdahale ekibi vardır? Bu yıl bölgede herhangi bir orman yangını gerçekleş midir? 

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

 

05/07/2022 140 Geçtiğimiz yıl ilgili bakanlık genelgesi doğrultusunda jandarma polis ve il özel idarelerden metruk 
binaların tehlike arz ettikleri için tespiti ve Tespit edilen binaların sahipleri tarafından tamir edilmesi veya 

yıkılması istenmişti. Sahipleri tarafından tamiri veya yıkımı yapılmayan metruk binalardan kaç tanesi özel idare 
ekipleri tarafından yıkılmıştır? Tespit edilip te yıkımı yapılamayan bina var mıdır? 

Konunun araştırılması için önergenin Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 
karar verildi. 

 

06/07/2022 141 Fevzi Paşa İlkokul ek hizmet binasının  İl Genel Meclisinin 03.08.2021 tarih ve 123 sayılı kararı ile 5 yıllığına 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne  olan tahsisin iptal edilmesine ve Fevzi Paşa 
İlkokul ek hizmet binasının 25 yıl süre ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına tahsis 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

06/07/2022 142 Mülkiyeti İdaremize ait İlimiz Merkez İlçesi Meydan Mahallesinde bulunan ve toplam 4.284 m2 

büyüklüğündeki Gazi İlkokulu arsasına yapılan araç otoparkının İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarihli ve 17 

sayılı kararı, 28.02.2022 tarihli Bakanlık onayı ile Bütçe İçi İşletme (İktisadi İşletme) şeklinde kurulmasına karar 

verilmişti. Bu nedenle; 

 Söz konusu otoparkın İl Özel İdaresi yararına sair tasarruflarda bulunmak üzere ücret tarifesini 
belirlemek için Edirne Valisine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

06/07/2022 143 İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde verilmekte olan A grubu maden ruhsatlarından 2022 

yılında ne kadar gelir elde edildiği hakkında verilen önergenin İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale 
edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

06/07/2022 144 Sahillerimizde kiralanan yerlerin son durumu ve vatandaşlarımıza ne gibi hizmetler verdiklerinin ve varsa 
eksikliklerin tespitinin yapılması için verilen önergenin Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 

karar verildi. 
 



06/07/2022 145 Havsa İlçesinde bulunan Hasköy Şehitliğimizin durumunun araştırılması verilen önergenin Şehitlikler ve Şehit 

Ailelerini Koruma Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

06/07/2022 146 İl Özel İdaremizin 2022 yılı son altı ayın (Ocak-Haziran) gelir ve giderlerinin araştırılması için verilen önergenin 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
 

06/07/2022 147 “Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlikte” Tarımda nitelikli iş gücü oluşturacak iş birliği projesi 

kapsamında; Tarım İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol hazırlanmıştır. Bu protokolün 

ilimize katkıları ile öğrencilerimizin bu konudaki bilgi ve becerilerinin gün yüzüne çıkmasıyla ilgili ne gibi 

çalışmalar yapılacaktır?  

Konunun araştırılması için önergenin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
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