
İL GENEL MECLİSİ 2022 ARALIK AYI KARAR ÖZETLERİ 

KARAR TARİHİ  NO’SU KARAR ÖZETİ 

05/12/2022 215 2023 Yılında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personellerin Ücretlerinin Belirlenmesi konulu teklifin gerekli araştırma 

ve incelemeleri yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

05/12/2022 216 Edirne İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların 2023 yılı kiralama ücretlerinin 

belirlenmesi konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Köylere Yönelik Hizmetler ve 

Orköy Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi 

 

06/12/2022 217 Havsa İlçesine Havsa Belediyesi ile ortaklaşa protokol çerçevesinde yeni canlı hayvan pazarı yapılması konulu 

teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Araştırma ve 

İnceleme Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

06/12/2022 218 Ekonomik ömrünü tamamlayan araçların satışa çıkarılması, satışı gerçekleşmeyen araçların hurdaya ayrılması 

konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere İdari ve Mali İşler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

07/12/2022 219 Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Hasanpınar Köyü köy yerleşik alan sınırının yeniden belirlenmesi konulu teklifin 

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

ile karar verildi. 

 

07/12/2022 220 “Edirne İli Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme-Bakım ve Onarım Yönetmeliği” gereğince İlimiz ilçeler bazında 

2023 yılı içme suyu asgari ücret tarifelerinin belirlenmesi konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri 

yapmak üzere Su, Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 

verildi. 

 

07/12/2022 221 Edirne İl Özel İdaresi Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletme, Bakım ve Onarımı ile Katı Atık 

Yönetmeliği” gereğince İlimiz ilçeler bazında 2023 yılı Katı Atık Toplama Hizmeti asgari ücret tarifesi ve Atık 

su asgari ücret tarifesinin belirlenmesi konulu teklifin gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak üzere Çevre ve 

Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

 



08/12/2022 222 Adını Balkan Harbinde Şehit Edilen Şehitlerimizden alan Enez Şehitler Köyümüzde bulunan şehitlik anıtının 

son durumunun yerinde incelenmesi için verilen önergenin Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/12/2022 223 Köylerimizdeki İlköğretim Okullarımızda yaşam merkezleri ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından hangi köylerimizde açılması planlanmaktadır? 

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

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

08/12/2022 224 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite sıfatıyla ülkemizdeki yönetimi ve 

uygulanmasından sorumlu olduğu ve Karadeniz’deki 25 ili kapsayan Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır 

Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 döneminin 2023 yılı Ocak ayı itibariyle yeni uygulama döneminin 

başlaması beklenmektedir.  

Program kapsamında Edirne İl Özel İdaresi mücavir alanında uygulanabilecek proje konularının, proje 

örneklerinin ve potansiyel proje ortaklarının araştırılması için verilen önergenin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

09/12/2022 225 Edirne İlimizde olası bir afet ile ilgili Edirne İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü tarafından Kamu Kurum 

ve çalışanlarına eğitim ve seminerler verilmiş midir? Olası bir afet durumunda öncelikli olarak hangi kamu 

kurumları görevlendirilmiştir? 

Konularının araştırılması için verilen önergenin Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonuna havale 

edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

09/12/2022 226 Edirne tarihinde ve turizminde önemli bir yer sahibi olan Şükrüpaşa Anıtı ile ilgili yürütülen projenin hangi 

aşamada olduğu ve halkımızın ziyaretine ne zaman açılacağı konularının araştırılması için verilen önergenin 

Turizm Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

09/12/2022 227 Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün 2023 yılı faaliyet, proje ve etkinlik programları nelerdir? Yapılması 

planlanan tesis ve projeler nelerdir? 

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

karar verildi. 
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