
: Hasan BASATEMUR

Toplantr : 01.06.2022

Karar Tarihi i 01.06.2022

Karar No : 126

il ceruel MEcLisi KARAnT
il Genel Meclisinin 2022Haziran ayr toplantrsrnrn 01.06.2022tarihlibirle;iminde giindemin

3'ncii maddesini tegkil eden ilimiz Yedisu ilgesine balh Eskibalta Koyiine kilitli parke tagr
yaprlmasrna iliqkin Qegitli igler Komisyon raporunun tetkiki neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( b ) bendi gere[ince il Ozel idaresi
gdrevleri arasmda "imar, yol, su, kanalizasyon, katr atrk, gevre, acil yardtm ve kurtarma, ornan
koylerinin desteklenmesi, a[aglandrrma, park ve bahge tesisine iliqkin hizmetleri belediye smrlarr
drqrnda, Yapmakla gdrevli ve yetkilidir" denilmektedir.

Bu nedenle; ilimiz Yedisu ilgesine ba[h Eskibalta k<lyti kriy iginde yafirq sonrasmda
gamurdan gegilememektedir. Kdy sakinleri bu konuda srkrntrlar yaqamaktadrr. Bu srkrntrlann
giderilmesi hususunda kilitli parke taqr yaprlmasr igin il Ozel idaresi Teknik Elemanlannca yerinde
yaprlacak proje gahgmalan sonucunda Odenek bulundu[u taktirde 2022 yrh yatrrm programlna
altnarak yaprlmast hususunda ahnacak karann il Ozel idaresi Yol Ulaqrm Hizmetleri Miidtirlti[tine
gtinderilmesine 5302 Sayrh il 6zel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan igari oylamada
oy birli[iyle karar verildi.



T.C.

eiNoOL

il ceruel MEcLisi
Bagkan : Hasan BASATEMUR

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

Katip Uye ; BilalQAL|M

il cemel MEcLisi xnnanl
il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayr toplantrsrnrn 01.06.2022 tarihli birleqiminde giindemin

4'ncti maddesini teqkil eden ilimiz Geng ilgesine balh G0ztitok kdyii Binekli Mezrasmda
hayvanlann faydalanaca[r bir adet ktigiik dlgekli hayvan igmesuyu g<ilet yaprlmasrna iliqkin Gdletler
ve Su Urtinleri Komisyon raponrnun tetkiki neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( b ) bendi gere[ince il Ozel idaresi
gorevleri arasrnda "imar, yol, su, kanalizasyon, kail atrk, gevre, acil yardlm ve kurtarma, ortnan
kdylerinin desteklenmesi, a[aglandrma, park ve bahge tesisine iligkin hizmetleri belediye smrlart
drqrnda, Yapmakla gorevli ve yetkilidir" denilmektedir.

Bu nedenle; ilimiz Geng ilgesine bafih Gdztitok kriyti Binekli Mezrasrnda hayvanlarrn

faydalanacafir bir adet ktgtik Olgekli hayvan igmesuyu gdlet yaprlmasrna iligkin komisyonumrtzca
yaprlan inceleme neticesinde, Gdztitok kdyti Binekli mezrastnda vatandaqlarrn gegim kayna[r tanm
ve hayvancrhktrr. Goziitok kdyii Binekli Mezrasrnda vatandaqlann faydalanaca[r kiigtik dlgekli
hayvan igme suyu ve sulama gdleti yaprlmasr igin idaremiz Teknik Elemanlannca yerinde

yapacaklarr proje gahqmalanndan sonra ridenek bulundu[u taktirde 2022 yilrr yattrtm Programtna

alrnarak yaprlmasrna ahnacak kararrn il Ozel idaresi Su ve Kanal Hizmetleri Miidiirlti[iine
gdnderilmesine 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gerefince yaprlan iqari oylamada

oy birli[i ile karar verildi
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D6nem : HMIRAN

Yrl | 2022

Toplantr :01.06.2022

Karar Tarihi : 01.06.2022

Karar No : 127
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il ceruel uecuisi
Bagkan : Hasan BASATEMUR iri"".

1

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

Karar No : 128

il cerueL MEcLisi xnnanl
il Genel Meclisinin 2022 yfi Haziran ayr toplantrsrmn 01.06.2022 tarihli birlegiminde

gtindemin 5'nci maddesini tegkil eden ilimiz Geng ilgesi Megedah kdyti srmrlan d6hilinde
memleket haritasrnrn k45a4 paftasrnda bulunan, Devlet hiikiim ve tasarrufu altrndaki 7,03
hektarhk alanda ticari amag tagrmadan DSi 9. Bdlge Miidiirliigi uhdesinde yaprlmasr
planlanan Bingol Geng Sulamasr iqi Projesinde kullanrlmak i.izere 5 yrl stireyle kum-gakrl
Hammadde Uretim izninin verilmesine iliqkin imar ve Kentsel iyilegtirme Mtidiirltigtintin
26.05.2022 tarih ve 232 sayit teklif yazrsrnrn gortigiilmesinde;

ilimiz Geng ilgesi Megedah kdyii srnrrlan ddhilinde memleket haritasrnrn k45a4
paftasrnda bulunan, Devlet htikiim ve tasarrufu altrndaki 7,03 hektarhk alanda ticari amag

tagrmadan DSi 9. B6lge Mtidtirltigi uhdesinde yaprlmasr planlanan Bingdl Geng Sulamasr iqi
Projesinde kullanrlmak :dizere 5 yrl stireyle kum-gakrl Hammadde Uretim lzni talep
edilmektedir.

3213 sayrh Maden Kanununun I(a) Grubu Madenlerle itglti Uygulama Ydnetmelilinin
7'nci maddesi gerelince Maden ve Petrol iqleri Genel Miidiirlti[tinden(MAPEc) izin talep
edilmiq olup, MAPEG 24.03.2022 tarih ve E.2022092789 sayir yaztlarr ile uygun gdrtiq

bildirmiqtir. Aynca ayru madde hi.ikmti gere[ince ilgili difier Kamu Kurum ve

Kuruluglarrndan da olumlu gdriigler ahnmr gtrr.

Bu nedenle; sdz konusu DSi 9. Bolge Mtidiirliigine Bingdl Geng Sulamasr igi
Projesinde kullanrlmak iizere 5 yrl siireyle kum-gakrl Hammadde Uretim izninin verilmesine
ahnacak karann imar ve Kentsel iyilegtirme Mtidiirliigine gonderilmesine 5302 sayrh il Ozel
idaresi Kanunun 14. Maddesi gere[ince yaprlan igari oylamada oy birli[i ile karar verildi

KararTar :.,Q{....r...9.6 ...tkK
Teslim Airncir0r tar ^ Q $.,t..e0...t*-t*
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Katip Uye : BilalQAL|M Toplantr :01.06.2022

Karar Tarihi : 01.06.2022

: HAZ|RAN

. 2022



T.C.

aiNcdL

il cenel ruecUsi

Bagkan : Hasan BASATEMUR

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

Toplantr :01.06.2022

Karar Tarihi : 01.06.2022

Karar No

il cerueL MEcLisi xnnenl
il Genel Meclisinin 2022 Hazirut ayr toplantrsrnrn 01.06.2022 tarihli birleqiminde

Onergeler krsmrnda il Genel Meclis tiyelerinin vermig oldugu <inergenin g<iriiqtilmesinde;

il Genel Meclis tiyelerinin vermig oldu[u onergede "ilimiz Yedisu ilgesine ba[h
yaylalarda 5.000'in iizerinde btiytik ve ktigiik baq hayvan bulunmaktadr. Bu hayvanlann
faydalanaca[r hayvan igme suyu grileti yaprlmasr hususunu incelenmek ve rapora ba[lanmak
iizere onergenin giindeme ahnarak G<iletler ve Su Uriinleri Komisyonuna havalesini arz ve
teklif ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi (b) bendi gere[ince il Genel
Meclisimizce dnerge i.izerinde yaprlan gdriigmeler neticesinde llimiz Yedisu ilgesine ba[h
yaylalarda 5.000'in i.izerinde biiyiik ve ktigtik bag hayvan bulunmaktadrr. Bu hayvanlarrn
faydalanaca[r hayvan igme suyu gdleti yaprlmasr hususunu incelenmek ve rapora ba[lanmak
iizere G<iletler ve Su Urtinleri Komisyonuna havalesine aynr Kanununun 14. maddesi
gere[ince yaprlan igari oylamada oy birli[iyle karar verildi.

Karar Tar :".Pi...'.1".9.6'.

Teslim Alrn'irgr rar I o {...I.O.6....**
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Bagkan :HaSanBASATEMUR D6nem : HAZIRAN

Katip Uye : Mehmet ARSLAN . 2022

Katip Uye : BilalQAL|M Toplantr :02.06.2022

Karar Tarihi : 02.06.2022

Karar No

il oeruel MEcLisi xananr

il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayr toplantrsrnn 02.06.2022 tarihli birlegiminde gi.indemin

2'nci maddesini tegkil eden ilimiz Yedisu ilgesi Kaqrkh koytinde bulanan tanm arazilerinin
sulanmasr igin sulama kanah yaprlmasrna iliqkin Tanm Hizmetleri Komisyon raporunun tetkiki
neticesinde;

5302 sayrh il 0zel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( b ) bendi geregince il Ozel idaresi
gdrevleri arasrnda "imar, yol, su, kanalizasyon, katr atrk, gevre, acil yardlm ve kurtarma, ornan
koylerinin desteklenmesi, a[aglandrrma, park ve bahge tesisine iligkin hizmetleri belediye strurlart
drgmda, Yapmakla gorevli ve yetkilidir" denilmektedir.

Bu nedenle;ilimiz Yedisu ilgesi Kagrkh kdytinde bulunan arazilerin tanma kazandmlmast
igin bu bolgeye sulama kanah ile su getirilmesi gerekmektedir. Bdlge halkr bu uazilerden daha iyi
faydalanmasr ve burada bulunan arazilerin daha verimli olmasr igin bdlgeye sulama kanah yaprlmasr
gerek duyuldugundan idaremiz Teknik Elemanlarrnca yerinde yaprlacak proje gahgmalarrndan sonra

<idenek bulundu[u taktirde 2022 Yrh Yatrnm Programrna ahnarak yaprlmasr hususunda almacak

kararrn il Ozel idaresi Su ve Kanal Hizmetler Miidtirltigine gOnderilmesine 5302 sayrh il Ozel
idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan iqari oylamada oy birlipi ile karar verildi.

Karar Tar

Teslim Altndrgr Ta,

Kayrt Numarasr

:..PL..t...P.0.
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Karar Tarihi : 02.06.2022

Karar No

il cerueL MEcLisi xnnnnr
il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayr toplantrsrnn 02.06.2022 tarihli birleqiminde

giindemin 3'ncii maddesini tegkil eden ilimiz Ki[r ilgesine ba[h Kadrkoy'tin alt krsmrnda
bulunan Frndrkh deresinde mevcut olan kcipruniin dar ve tahrip olmasr sebebiyle yeni kriprii
yaprlmasma iligkin imar ve Bayrndrrhk Komisyon raporunun tetkiki neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( a ) bendi gere[ince il Ozel idaresi
giirevleri arasmda "imar, yol, su, kanalizasyon, katr atrk, gevre, acit yarOrm ve kurtarma
orrnan k<iylerinin desteklenmesi, a[aglandrma, park ve bahge tesisine iliqkin hizmetleri
belediye srrurlan drgrnda, yapmakla grirevli ve yetkilidir" denilmektedir.

Bu nedenle; ilimiz Ki[r ilgesine balh Kadrkciy'i.in alt krsmrnda bulunan Frndrk|
deresinde mevcut olan kdpriintin dar olmasr sebebiyle gegig yapan araglar srkmtrlar
yaqamaktadtr. Mevcut kdpri.ilerin gok eskiden yaprldr[r ve gok tahrip oldufiundan dolayr yeni
koprti yaprlmasr igin il Ozel idaresi Teknik Elemanlannrn yerinde yapacaklan detayh proje
galrgmasrndan sonra odenek bulundu[u taktirde 2022 yfi il Ozel idaresi yatrnm programma
ahnarak yaprlmasrna ahnacak karann il 0zel idaresi Yol ve Ulagrm Hizmetleri Miidrirlii[tine
gonderilmesine 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan iqari
oylamada oybirli[i ile karar verildi.
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Katip Uye : BilalQAL|M Toplantr :02.06.2022



Bagkan : Hasan BASATEMUR
I

Katip Uye : Uenmet nnSLAN

Katip Uye : BilalQALIM Toplantr :02.06.2022

Karar Tarihi : 02.06.2022

Karar No : 132

il cerueL MEcLisi xanenl
il Genel Meclisinin 2022 yrh Haziran ayr toplantrsrrun 02.06.2022 tarihli birleqiminde

giindemin 4'ncii maddesini tegkil eden idaremizin Yayladere ilgesi ig harurun 1. katrnda
bulunan 5 no'lu igyerinin Avrupa Birlipi Projeleri kapsamrnda kadrn giriqimcilerin
desteklenmesi, 2. kat 1 no'lu igyerinin ilge 6zel idaresince depo-arqiv olarak kullanrlmasr ve
2. kat 2 no'lu igyerinin ise Kaymakamhk proje ekibince bi.iro olarak kullanrlmasrna ihtiyag
duyuldufiu, sdz konusu igyerlerinin giderleri Yayladere Kaymakamh[rnca kargrlanmak izere
5 yrlh[rna Kaymakamhfia tahsis edilmesine iligkin imar ve Kentsel iyilegtirme Miidtirlti[tintin
26.05.2022 tarih ve 231 sayrh teklif yazrsrnrn gdriigtilmesinde;

itgi: t 1.05.2022 tarih ve E-23982309-190.03.02-1186 sayrh Yayladere Kaymakamhlr yazrsr.

ilgi 'de kayrth yazrda; idaremizin Yayladere ilgesi iq harurun l. katrnda bulunan 5
no'lu igyerinin Avrupa Birli[i Projeleri kapsamrnda kadrn giriqimcilerin desteklenmesi, 2.kat
I no'lu igyerinin ilge Ozel idaresince depo-arqiv olarak kullanrlmasr ve 2. kat 2 no'lu igyerinin
ise Kaymakamhk proje ekibince bi.iro olarak kullanrlmasrna ihtiyag duyuldu[u, sdz konusu
iqyerlerinin giderleri Yayladere Kaymakamh[rnca karqrlanmak iizere 5 yrlh[rna
Kaymakamh[a tahsis edilmesi talep edilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 10. Maddesinin (fl bendi gere[ince, Yayladere
ilgesi ig hanrnda bulunan ve mtilkiyeti idaremize ait 5 no'lu igyerinin Avrupa Birli[i Projeleri
kapsamrnda kadrn girigimcilerin desteklenmesi, 2. kat I no'lu iqyerinin ilge Ozel idaresince
depo-arqiv olarak kullanrlmast ve 2. kat 2 no'lu igyerinin ise Kaymakamhk proje ekibince
btiro olarak kullanrlmasr igin Yayladere Kaymakamh[rnca kargrlanmak tizere 5 yrlh[rna
Kaymakamh[a tahsis edilmesine ahnacak karann imar ve Kentsel iyileqtirme Miidtirlii[Une
grlnderilmesine 5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan igari
oylamada Karhova ilge Enctimeni $ahbedin KARTAL, Abdullah ERDEN ve Merkez
Enci.imeni imdat MORSCTNBUL'IIn red oyuna kargrhk oy goklulu ile karar verildi.
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Katip Uye : BilalQAL|M Toplantr :02.06.2022

Karar Tarihi : 02.06.2022

Karar No : 133
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il cerueL MEcLisi xnnenl
il Genel Meclisinin 2022 y:|rrHaziran ayr toplantrsrnln 02.06.2022 tarihli birlegiminde

gi.indemin 5'nci maddesini tegkil eden 2022 yir Biitgesinde kdylerin yol ve kanalizasyon
yatrrrmlan igin iller Bankasrndan il Ozel idaresi Kanunun 51. Maddesine gd,re 84 ay vadeli
100.000,000,00 TL kredi kullanrlmasr ve devam eden iqlemlerin ytirtittilmesinde Bingdl il
6zel idaresi Genel Sekreteri Enes UQGUL'Un yetkili krlmmasma iliqkin Mali Hizmetler
Mi.idtirltiginnn26.05.2022tarihve234 sayrh teklif yazrsmrn gdriiqtilmesinde;

Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Ydnetmeliginin 37. Maddesinde " 1) Ek cldenek;

btitgede tertibi bulundu[u halde ihtiyaca yetmeyece[i anlaqrlan veya biitgenin dtizenlenmesi
ve gortigi.ilmesi srrasrnda dtigtiniilmeyen ve btitgede tertibi agtlmayan, ancak yaprlmasrnda

zorunluluk bulunan bir hizmet igin tertip agrlarak, britgenin di[er tertiplerindeki cideneklere

dokunulmadan ahnan ddenektir.

(2) Ek odenek ancak biitge yrh igerisinde verilebilir. Ek rldenek verilmesi meclis karart

ile yaprlrr. Biiytikgehir ilge belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra

btiytikgehir belediye meclisince karara bafilanrr.

(3) Ek ridenek verilmesi igin yeni bir gelir veya finansman kayna[rnrn bulunmasr

zorunludur. " denmektedir.

Yukanda anrlan htiktimler do[rultusunda idaremizin 2022 yrh Btitgesinde kdylerin
yol ve kanalizasyon yatrnmlan igin iller Bankasmdan il Ozel idaresi Kanunun 51. Maddesine

gore 84 ay vadeli 100.000,000,00 TL kredi kullamlmasl ve devam eden iqlemlerin

yUrtittilmesinde Bingcll il Ozel idaresi Genel Seketeri Enes UQGUL'tin yetkili ktlmmasma

a|nacak karann il dzel idaresi Mali Hizmetler Miidiirliili.ine gdnderilmesine 5302 Sayrh il
6zel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan igari oylamada oy birli[iyle karar

verildi.

.9'ry1-= .i lT.lgtlryul 
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il cerueL MEcLisi xenenr
il Genel Meclisinin Haziranayr toplantlsmln 03.06,2)2ztarihli birleqiminde gtindemin 2,nci

maddesini teqkil eden ilimiz Geng ilgesine bagh gehit Kciy Bingol - Diyarbakrr Kaiayolu tizerinde
ltiytik bir kciy olmast ve ntifusunun go[unlulu genglerd", olug-aktadrr. Bu nedenle genglerin
faydalanabilecegi bir adet futbol sahasrnrn yaprlmasinuitiqkin Cengtit ve Spor Komisyon ripo*run
gciriigiilmesi neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( a ) bendi gere[ince il Ozel idaresi
gdrevleri arasmda "sallft, Genglik ve Spor, tanm, sanayi ve ticaret; Belediye smrlarr il srnrrr olan
Btiytikqehir Belediyeleri harig ilin gevre dtizeni pl6nr, bayrndrrhk ve iskdn, topralrn korunmasr,
erozyonun onlenmesi, ktiltiir, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardrmlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, gocuk yuvalan ve yetiqtirme yurtlarr; ilk ve orta dgretim kurumlarmm arsa temini,
binalannrn yaplm, bakrm ve onanmr ile diger ihtiyaglarrmn kargrlanmasrna iliqkin hizmetleri il
srnrrlan iginde yapmakla gdrevli ve yetkilidir,, denilmektedir.

Bu nedenle; ilimiz Geng ilgesine ba[h $ehit Kriy Bingdl - Diyarbakrr Karayolu tizerinde
btiyiik bir koy olmast ve ntifusunun go[unlufiu genglerden oluqmaktadrr. Bu nedenle genglerin
faydalanabilece[i bir adet futbol sahasrnrn yaprlmasr hususunda Genglik ve Spor n U-tiOuittigu
teknik elemanlannca gerekli gahgmalar ve cidenek temin edildikten sonra it flzei idaresi 2022 y11r
Genqlik ve Spor Hizmetleri it Utidtirtti$ii btitgesi dahilinde yaprlmasr ve almacak karann Genglikve
Spor Hizmetleri il Mi.idtirlti$tine gcinderilmesine 5302 sayrli if $zet idaresi Kanununun 14. maddesi
gere[ince yaprlan iqari oylamada oy birligiyle karar verildi.

,TiP
ilA,LQ IM

KararTar :..9i)...t.95,...8*?
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Katip Uye : Mehmet ARSLAN

Katip Uye : BilalQAL|M Toplantr :03.06.2022

Karar Tarihi : 03.06.2022

D6nem

L Karar No : 135

14. maddesi geregince yaprlan igari oylamada oy birligiyle karar verildi.

Bu nedenle; Ilimiz Yayladere ilgesi Korlu Kdytinde bulunan $eyh Harun Ttirbesinin genel
bakrm onarlm ve gevre diizenlemesinin yaprlrnurrru iligkin komisyonu mvzca yaprlan inceleme
neticesinde; Korlu kciyunde bulunan $eyh 

-Harun 
Trirbesi vatandaqlar tarafindan srkga ziyaret

edilmektedir. Bu Tiirbenin genel bakrm onanm ve gevre dtizenlemesi yaprlmasrna ihiiyag
duyuldulundan dolayr il ozel idaresi teknik elemanlarrnca proje galqmalalndan sonra ridenek
bulundu[u taktirde 2022 yfi yatutm programlna ahnarak yaprlmasr- igin alnacak kara,n il 6zel
idaresi Ktilttir ve Sosyal iqter Muatirldgune gdnderilmesine"sjoz Sayrl ii Or"r idaresi Kanununun

il ceneL MEcLisi KARAnT

il Genel Meclisinin Haziran 
-ayr 

toplantrsrnrn 03.06.2 022 tarihlibirlegiminde giindemin 3,nciimaddesini teqkil eden ilimiz Yayladere ilgesi Korlu Kriyiinde bulunan $eyh Harun Tiirbesinin genelbakrm onarlm ve gevre dtizenlemesinin yaprlmasrna itiitin Ktilttir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
raporunun giiriigtilmesi neticesinde;

5302 sayrh il 0zel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( a ) bendi gerelince il Ozel idaresig<irevleri arastnda "Sa!ltk, Genglik ve spor, tanm, sanayi ve iicaiet; neleiiye smrlan il srnrrr olanBtiytikqehir Belediyeleri harig ilin gevre diizeni planr,'bayrndrrhk ve isk6n, topralrn korunmasr,
erozyonun dnlenmesi, ktilttir, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardrmlar, yoksullara mikro kediverilmesi, gocuk yuvalan ve yetiqtirme yurtlari; ilk ve orta opretim kurumlannrn arsa temini,binalanntn yaplm, bakrm ve onarlmr ile difier ihtiyaglarrnrn kargrlanmastna iligkin hizmetleri il
srnrrlan iginde yapmakla gdrevli ve yetkilidir'idenihlkiedir.

Karar Tar

fggii6 (irrr'.r,i I

Kayrt Numaras

o ,o6...m
tis



T.C.

eiNoOL

il crruel ueclisi
Baskan : Hasan BASATEMUR

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

I

Donem
I : HMIRAN

Yrl | 2022

Katip Uye : BilalQAL|M Toplantl :03.06.2022

Karar Tarihi i 03.06.2022

Karar No : 136

il cerueL MEcLisi xananr
il Genel Meclisinin 2022 yrhHaziranayr toplantlsmln 03.06.2022 tarihli birlegiminde

gtindemin 4'ncti maddesini tegkil eden Mahalli idareler Btitge ve Muhasebe ydnetmltlgi.ri,
37. Maddesinde 'o 1) Ek 6denek; biitgede tertibi bulundu[u halde ihtiyaca yetmeyece[i
anlaqrlan veya biitgenin dtizenlenmesi ve gdrtqrilmesi srrasrnda dtigtiniilmeyen ve bitgedl
tertibi agtlmayan, ancak yaptlmasrnda zorunluluk bulunan bir hizmet igin tertip agrlarak,
biitgenin di[er tertiplerindeki cideneklere dokunulmadan ahnan cidenektir. Bu gergevede
idaremizin 2022 yfi Btitgesinde koylerin yol ve kanalizasyon yatmmlarr igin ihtiyag duyulan
btitge tertiplerine 400.000,000,00 TL ek <jdenek verilmesine iligkin Mali Hizmetler
Mfidtulii$intin 31.05.2022 tarih ve 239 sayfi teklif yazrsrmn gortiqtilmesinde;

Mahalli idareler Biitge ve Muhasebe Y<inetmeli[inin 37. Maddesinde " l) Ek odenek;
btitgede tertibi bulundulu halde ihtiyaca yetmeyece[i anlaqrlan veya bi.itgenin diizenlenmesi
ve gdrtigtilmesi strastnda diiqtiniilmeyen ve btitgede tertibi agrlmayan, ancak yaprlmasrnda
zorunluluk bulunan bir hizmet igin tertip agrlarak, biitgenin diper tertiplerindeki ddeneklere
dokunulmadan ahnan ddenektir.

(2) Ek cidenek ancak biitge yrh igerisinde
ile yaprlrr. Biiyiikqehir ilge belediyelerinde ise
biiyiikgehir belediye meclisince karara ba[lanrr.

(3) Ek <idenek verilmesi igin yeni bir
zorunludur. " denmektedir.

verilebilir. Ek ridenek verilmesi meclis kararr
belediye meclislerince kabul edildikten sonra

gelir veya finansman kayna[rnrn bulunmasr

Bu gergevede idaremizin2022 yrh Britgesinde k<iylerin yol ve kanalizasyon yatrrmlarr
igin ihtiyag duyulan btitge tertiplerine 400.000,000,00 TL ek odenek verilmesine ahnacak
karann il Ozel idaresi Mali Hizmetler Mtidtirli.i[i.ine gdnderilmesine 5302 Sayrh il Ozel
idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan igari oylamada oy birli[iyle karar verildi.

KanrTar

Tesirm Alrndrg

' s.3...r..s6 ...,t2. -"3*

o$ :o.{.,.fufr
ti6

TIP



T.C.

BiNGOL

il ceruel ueclisi

Toplantl :04.06.2022

Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No

il ceruel MEcLisi xanent
il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayt toplantrsrnn 04.06.2022 tafihlibirleqiminde giindemin

2'nci maddesini tegkil eden ilimiz Merkez ilgesine ba[h Qukurca K<iyrinde bulunan iitogr"ti*
okulunun gevre dtzenlemesi ve genel bakrm onarr* yaprlmasrnu itigt i, E[itim Ko#syon
raporunun tetkiki neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( a ) bendi gerefiince il Ozel idaresi
gdrevleri arastnda "Sa[hk, Genglik ve spor, tanm, sanayi ve ticaret; BeleJiye srnrrlan il srnrl olan
Btiyiikqehir Belediyeleri harig ilin gevre dtizeni pl6nr, bayrndrrhk ve iskdn, topra[rn korunmasr,
erozyonun cinlenmesi, ktilttir, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardrmlar, yoksullaia mikro kredi
verilmesi, gocuk yuvalan ve yetigtirme yurtlan; ilk ve orta ofiretim kuiumlannln arsa temini,
binalanntn yaplm, bakrm ve onanmr ile diger ihtiyaglannrn kargrlanmaslna iligkin hizmetleri il
srrurlan iginde yapmakla gdrevli ve yetkilidir,, denilmektedir.

Bu nedenle; it_tmiz Merkez ilgesine ba[h Qukurca koytinde bulunan ilkcigretim okulun gevre
dtizenlemesi ve genel bakrm onanmmm yaprlmasma ihtiyacr oldulundan Uittipgitim Mtidtiiltigti
teknik elemanlannca gerekli gahqmalar yaparak ve cidenek temin edildikten ro*u il Ozel idaresi
2022 y:Irr Milli Egitim MtidUrlti[ti biitgesi dahilinde yaprlmasrna 5302 sayrl il Ozel idaresi
Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan igari oylamada oybirlifi ile karar verildi.

Karar Tar :...9.{+...r,. ofi .,. tte{l
Ieslim Alrndrgr far :.Q.9....1..e9. .l*
Kayrt Numarasr r........!.?.7.

Bagkan : Hasan BASATEMUR

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

D6nem : HAZ|RAN

Yrl : 2022

Katip Uye ; BilalQAL|M



T.C.

eiNcOL

il ceruel ueclisi
Bagkan : Hasan BASATEMUR I oor.,

l

HAZIRAN

Katip Uye : Mehmet ARSLAN ] 2022

Katip Uye : BilalQAL|M ] roptantr : e4.06.2022
I

, Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No : 138

il ceruel MEcLisi xnnant
il Genel Meclisinin Haziran ayr toplantlsrnrn 04.06.2022 tarihli birleqiminde gtindemin 3'ncii

maddesini teqkil eden ilimiz Karhova ilgesine bagh Toklular kriytine kilitli parke taqr yaprlmasrna
iliqkin Plan ve Btitge Komisyon raporunun tetkiki neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( b ) bendi gerelince il Ozel idaresi
gdrevleri arastnda "imar, yol, suo kanalizasyon, katr atrk, gevre, acil yardlm ve kurtarma, ofinan
koylerinin desteklenmesi, afiaglandrmq park ve bahge tesisine iligkin hizmetleri belediye srnrrlarr
drqrnda, Yapmakla gdrevli ve yetkilidir." denilmektedir.

Bu nedenle, ilimiz Karhova ilgesine balh Toklular kdytine agrn ya$mur yaldrgr zamanlarda
Koy igi yollarr gamurdan gegilmemektedir ve kdyli.iler bu konuda srkrntrlar gekmektedir. Kdy
sakinlerinin bu mafiduriyetlerini giderilmesi igin kciy igi yollannrn kilitli parke taqr yaprlmasma
iliqkin il 0zel idaresi Teknik Elemanlannrn yerinde yapacaklarr proje gahqmasrndan sonra cidenek
bulundu[u taktirde 2022 yrh il Ozel idaresi yatrnm programma ahnarak yaprlmasr hususunda
altnacak karann il Ozel idaresi Yol ve Ulagrm Hizmetleri Miidiirliig.ine gdnderilmesine 5302 Sayrh
il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi geregince yaprlan igari oylamadaoy birli[iyle karar verildi.

riA\uve
al Qd,Lru

Yrl
I

, Toplantr : 04.06.2(
I

, Karar Tarihi : 04.06.2(

Karar Tar

Teslim Ahndr$r Tar

Kayrt Numarasr

:..9-k...t...e.1..tk-

:"a.6...t..?.9...tru

,....".1.1.8-



T.C.

BiNGOL

il oeruel rueclisi

: HMIRAN

| 2022

:04.06.2022

04.06.2022

139

il ceruel MEcLisi xlnnnt
il Genel Meclisinin 2022 yfi Haziran ayr toplantrsrrun 04
rr \rtr,er rvrecllslnln luu ytlr 

-Haz.iran ayr toplantrsrrun 04.06.2022 tarihli birlegimindeonergeler krsmtnda il Genel Meclis tiyelerinin'.r".-iq oliugu dnergenin g6riigiilmesinde;

il Genel Meclis iiyelerinin vermig oldu[u rinergede "ilimizKi[r ilgesi Merkezinde bulunanilge Milli E[itim Binasinrn genel bakrm oru"rrrn ,.-i.rr. dtizenlenmesinin yaprlmasr hususunuincg.lgmek ve rapora baglanmik izere giindeme ahnarak Elitim romisyorurra Havalesi ni uz veteklif ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gere[ince il Genel Meclisimizce .nergeiizerinde vaprlan gcirtiqme neticesinde; ilimiz KiSr ilgesi Meikezinde uutunan i[;-il;xi BEiil-Binastntn genel bakrm onanm ve gevre dtizenlenriesinin yaprlmasr hususunu incelenmek ve raporaballanmak tizere gtindeme almarak Egitim Komisyonuna havalesine 5302 sayrl il Ozel idaresiKanununun 14. maddesi gerefiince yap,lun igari oylamada oy birli[iyle karar verildi.

Karar Tar :".Q.h.."r'9.$. ....1*e1*

Jg5ltrn [hp,;l ; r.j r Tgr

Kaytt Numarast



T.C.

eiNcOL

il oeruel rurcilsi
Bagkan ; Hasan BASATEMUR Ddnem : HAZIRAN

Katip Uye : Mehmet ARSLAN Yrl : 2022

Toplantr :04.06.2022

Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No : 140

il cerueL MEcLisi KAnanr
il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayt toplantrsrnn 04.06.2022 tarihli birlegiminde

Onergeler krsmrnda il Genel Meclis iiyelerinin vermig oldugu dnergenin gdri.iqtlmesinde;

il Genel Meclis Uyelerimizin vermiq oldu[u dnergede "ilimiz Geng ilgesine ba[h
Tarlabaqr k6ytniin altyaprsr yaprlmrg olup, Koyigi yollarrnrn kilitli parke tagr yaprlmastna
iligkin yerinde incelenmek ve rapora ba[lanmak tizere cinergenin gtindeme ahnarak Plan ve
Btitge Komisyonuna Havalesini arzve teklif ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gerelince il Genel Meclisimizce
dnerge tizerinde yaprlan gdriigmeler neticesinde; Ilimiz Geng ilgesine bafih Tarlabagr
kdyi.intin altyaprsr yaprlmrg olup, Koyigi yollarrnrn kilitli parke tagr yaprlmasrna iliqkin
dnergenin gtindeme ahnarak Plan ve Btitge Komisyonuna havalesine 5302 sayrh il Ozel
idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan iqari oylamada oy birli[iyle karar verildi.

Karar Tar :..?.k...t..96....l2R21

Teslim Alrnclr gr f ar :. LQ...t. LQ...t 2. *



Bagkan ; Hasan BASATEMUR ] oon". : HAZ|RAN
Katip Uye : Mehmet ARSLAN Yrl '2022

Toplantr : 04.06.2022Katip Uye : BilalQAL|M

Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No : 141

il ceneL MEcLisi xennnl
il Genel Meclisinin 2022 Haziranayr toplantrslnrn 04.o6.2o22tarihli birlegiminde Onergelerkrsmrnda il Genel Meclis iiyelerinin vermiq oldrg,., o.,".g.nin g<iniqtilmesinde;

il Genel Meclis tiyelerinin vermig oldulu cinergede "il 6zel idaresi Makine parkrnda toplamkag adet ekskavatdr bulunmakta bu ekskavai=orlere iit krrru bulunup bulunmadr$r yeni ve eskimakinalara ktnct altnmasr halinde makinalara uyup uymadr[r hususunu incelenmek ve raporaba[lanmak uzerc giindeme altnarak AR-GE Komisytnuna havalesini arz ve teklif ederiz,,denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gerelince il Genel Meclisimizce cinerge
tizerinde yaprlan gcirtiqmeler neticesinde il Ozel idaresi Mak]ne [arkrnda toplam kag adet ekskavat6r
bulunmakta bu ekskavatdrlere ait ktrtcr bulunup bulunmadrgr yeni ve eski makinalara k,cr alnmasr
halinde makinalara uyup uymadrlrna iligkin konunun incelimek ve rapora baglamak izereAR-GE
Komisyonuna havalesine aym Kanununun 14. maddesi gerefince yaprlan igari iylamada oybirligi ile
karar verildi.

Karar Tar :..9!*".i.e..6..

Tesiim AIrndr gr f a' :.,9.{...i.e..Q "..tkL*
Kayrt Numarar' :....,...1h!.
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BiNGOL

il ceruel MEcLisi



Bagkan :HaSanBASATEMUR

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

Katip Uye : BilalQALIM

L- Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No : 142

il cerueL MEcLisi KAnanl

il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayt toplantrsmrn 04.06.2022 ta.;ihli birlegiminde
Onergeler ktsmtnda il Genel Meclis iiyelerinin r".-ig oldugu rinergenin gririigtilmesinde;

il Genel Meclis Uyelerimizin vermig oldu[u dnergede "ilimiz Yayladere ilgesine ba[h
Qatalkaya kciyti yaklaqrk 40 hane mevcut olup; kanalizasyon alt yaprsr bulunmamaktadrr.
Vatandaqlar bu konuda ciddi sorunlar yagamaktadrr. $uan eski kry" sistemi ile idare
edilmekte olup; kuyular dolup tagmrgtrr. $ebeke igme sulan ve hayvan ig." ,ryu ile kalgan
bu kanalizasyon sorununun giderilmesine iligkin incelenmek ," .upoiu baltanmak iz',ere
gtindeme altnarak Qegitli igler Komisyonuna havalesini arzveteklif ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gere[ince il Genel Meclisimizce
dnerge iizerinde yaprlan goriiqmeler neticesinde; ilimiz Yayladere ilgesine bafih Qatalkaya
kdyti yaklagrk 40 hane mevcut olup; kanalizasyon alt yaprsr bulunmamaktadrr. Vatandagiar
bu konuda ciddi sorunlar yagamaktadrr. $uan eski kuyu sistemi ile idare edilmekte olup;
kuyular dolup taqmrgtrr. $ebeke igme sularr ve hayvan igme suyu ile karrgan bu kanalizasyon
sorununun giderilmesine. iliqkin dnergenin giindeme ahnarak Qeqitli igler Komisyonuna
havalesine 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan igari
oylamada oy birliliyle karar verildi.

Karar Tar :..9.h,... t ..9!9.... t2?8.1

Tesiim Alrndrgr iar :,9 6. "..t " 
g$....t2. *?

ll+L

yrl | 2022

Toplantr :04.06.2022

T.C.

eiNodL

il oenel MEcLisi



T.C.

aino0L

il oenrl naeclisi
Bagkan : Hasan BASATEMUR

l

] ocinem : HAZ|RAN

Katip Uye : Mehmet ARSLAN yrt i 2022

Katip Uye : BilalQALlM Toplantr :04.06.2022

Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No ; 143

il cerueL MEcLisi rnnnnr
il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayt toplantrsrnrn 04,06,2022 tarihli birlegiminde Onergeler

krsmrnda il Genel Meclis tiyelerinin vermiq oldu[u rinergenin gcirtiqiilmesinde;

il Genel Meclis iiyelerinin vermig oldu[u rinergede "ilimiz Merkez Alatepe kriyiinde bulunan
Saghk Evinin genel bakrm onanm, gevre diizenlemesi ve eksik olan malzemelerin almmast
hususunun incelenmek ve rapora baplanmak izere giindeme ahnarak Qevre ve Salhk Komisyonuna
Havalesini arz y e teklif ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gere[ince il Genel Meclisimizce cinerge

iizerinde yaprlan gdr0gmeler "ilimiz Merkez Alatepe kriytinde bulunan Sa[hk Evinin genel bakrm

onanm, gevre dtizenlemesi ve eksik olan malzemelerin ahnmasr hususunun incelenmek ve rapora

ba[lanmak tizere Qevre ve Saghk Komisyonuna havalesine 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun

14. maddesi gere[ince yaprlan igari oylamada oy birli[iyle karar verildi.

Karar Tar :...9.k.1.p.Q...

Iesiinr Alri:r r i i Tar .,99. 
".t..9..6.... t l*,

Kaytt Numarasr :.. /,49



T.C.

BiNGOL

il ceruel ueclisi
: Hasan BASATEMUR

: Mehmet ARSLAN

Katip Uye : BilalQALlM

Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No z 144

il cenel MEcLisi rnnnnr
il Genel Meclisinin Hazfuanayr toplantrsrrun 04.06.2022 tarihli birleqiminde Onergeler

krsmrnda il Genel Meclis riyelerinin vermig oldu[u cinergenin gdrtigiilmesinde;

il Genel Meclis Uyelerinin vermiq oldu[u onergede "ilimiz Merkeze ilgesine ba[h
Yeqilk<iy k6yiinde ya$ayan genglerin faydalana bilece[i bir futbol sahasmm yaprlmasrna
iliqkin incelenmek ve rapora ba[lanmak izere gtindeme ahnarak Genglik ve Spor
Komisyonuna Havalesini arz v e teklif ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gere[ince il Genel Meclisimizce
tinerge tizerinde yaprlan gdri.iqmeler neticesinde; ilimiz Merkeze ilgesine ba[h Yegilkdy
kdyiinde ya$ayan genglerin faydalana bilecefi bir futbol sahasrrun yaprlmasr hususunda
<inergenin gtindeme ahnarak Genglik ve Spor Hizmetleri Komisyonuna havalesine 5302 sayrh
il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan igari oylamada oy birliliyle karar
verildi.

,9.h...r..95..,.ffiKarar Tar :...Y.1t...1...9.9. ^.tm
Iesiim Alrnd ro r t a, : ..9.Q..t .P.Q...ilp.*



Bagkan ; Hasan BASATEMUR

Yrl : 2022
Katip Uye : BilalQAL|M Toplantr :04.06.2022

Karar Tarihi : 04.06.2022

Karar No : 145

ir- cerueL MEcLisi KARAnT
il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayttoplantrsrnn 04.06.2022 tanhlibirlegiminde Onergelerkrsmrnda il Genel Meclis iiyelerinin vermig oldrEr 6r*g;;in g6riiqiilm.;ird.;

il Genel Meclis tiyelerinin vermig oldu[u cinergede "ilimiz Merkez ilgesine ba[1 ormanardrkciytinde bulunan kdy camisinin gevre-duzeilemesin'i yaprtmasr hususunu incelenmek ve raporau$fgmat tizere gtindeme ahnarak Ktilttir ve Sosyal Hiimetler Komisyonuna Havales ini arz vetekl if ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gere[ince il Genel Meclisimizce 6nerge
tizerinde yaprlan gdnigmeler neticesinde;IlimizMerkez ilgesine balh ormanardr k6ytinde bulunankoy Camisinin gevre diizenlemesini yaprlmasr hususunu incelen--"k ,. rapora bafilanmak tizereKtilttir ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine 5302 sayrl iL 6r.iliur.ri Kanununun 14.
maddesi geregince yaprlan igari oylamada oy birlifiyle karar verildi.

Karar Tar :.O.l*,.t.?6....

TeslimAlrndrgr Tar e6 ;$.....tffi
'l4E

T.C.

BiNGOL

il ceruel MEcLisi



T.C.

eiNcOL

il ceruel meclisi
Bagkan ; Hasan BASATEMUR

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

Katip Uye : BilalQAL|M

Karar Tarihi : 05.06.2022

Karar No : 146

il cexel MEcLisi renanl
il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayt toplantrsrnrn 05.06.2022 tarihli birleqiminde gtindemin

2'nci maddesini tegkil eden ilimiz Adakh Sancak Yeqiltepe Kdpri.isti mevcut olan koprtintin dar ve
tahrip olmast sebebiyle yeni kciprii yaprlmasrna iligkin AR-GE Komisyon raporunun tetkiki
neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( b ) bendi gere[ince il Ozel idaresi
gorevleri arastnda "imar, yol, su, kanalizasyon, katr atrk, gevre, acil yardtm ve kurtarma, ornan
koylerinin desteklenmesi, a[aglandrma, park ve bahge tesisine iligkin hizmetleri belediye smrrlarr
drgrnda, Yapmakla gdrevli ve yetkilidir" denilmektedir.

Bu nedenle; Ilimiz Adakh Sancak Yegiltepe kdpr0stintin dar olmasr sebebiyle gegig yapan

araglar stkrntrlar yagamaktadr. Mevcut kdpri.ilerin gok eskiden yaprldr[r ve gok tahrip oldu[undan
dolayr yeni kdprii yaprlmasr igin il Ozel idaresi Teknik Elemanlarrnrn yerinde yapacaklan detayh
proje gahqmastndan sonra ddenek bulundu[u taktirde 2022 yrh il Ozel idaresi yatrnm programma

altnarak yaptlmasrna ahnacak kararrn il Ozel idaresi Yol ve Ulaqrm Hizmetleri Miidtirlti[tine
gdnderilmesine 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan iqari oylamada

oybirli[i ile karar verildi.

KararTar

Teslim Alrri.i,.r, l

Kayrt Numarar

D6nem : HMIRAN

yrt | 2022

Toplantr :05.06.2022



T.C.

eiNc0L

il ceruel ueclisi
Bagkan : Hasan BASATEMUR

Katip Uye : Mehmet ARSLAN

Katip Uye ; BilalQALlM :05.06,2022

05.06.2022

Karar No : 147

il ceruel MEcLisi rananr
il Genel Meclisinin 2022 Y:irt.Haziran ayr toplantrsrrun 05.06.2022 tarihli birlegiminde

giindemin 3'ncti maddesini tegkil eden ilimiz Adakh ilgesine ba[h Gi.ingorsu mahallesinde bulanan
ve gegmiq yrllarda yaprlan Sa[hk Evinin vatandaglara d,aha iyi bir hizmet verebilmesi igin genel
baktm, onanm ve gevre dtizenlenmesinin yaprlmasrna iliqkin Qevre ve Saglk Hizmetleri (o-iryo,
raporunun gdriiqiilmesi tetkiki neticesinde;

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. Maddesi ( a ) bendi gere[ince il Ozel idaresi
gdrevleri arasmda "Sa[ltk, Genglik ve spor, tanm, sanayi ve ticaret; Belediye smrlan il smrrr olan
Biiyiikgehir Belediyeleri harig ilin gevre diizeni pl6m, bayrndrrhk ve isk6n, topralrn korunmasr,
erozyonun <inlenmesi, ktilttir, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardrmlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, gocuk yuvalart ve yetigtirme yurtlan; ilk ve orta d[retim kurumlannrn arsa temini,
binalartrun yaplm, bakrm ve onanmr ile di[er ihtiyaglarrmn kargrlanmaslna iliqkin hizmetleri il
srnrrlarr iginde yapmakla gdrevli ve yetkilidir" denilmektedir.

Bu nedenle; ilimiz Adakh ilgesi Gtingorsu mahallesinde bulunan Saghk Evinin vatandaglara
daha iyi hizmet verebilmesi igin genel bakrm onanmrn yaprlmasr igin il Sa[hk Miidiirli.igi
elemanlannca gerekli proje gahgmalanndan sonra 0denek bulundulu taktirde 2022 yrh yatrnm
programrna ahnarak it Sagtrt< Mtidtirlii$i btitgesi dahilinde yaprlmasr ahnacak karann il Sagtrk
Miidiirlii$ine gonderilmesine 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan
igari oylamada oy birligiyle karar verildi.

U
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il ceruel MEcLisi KAnnnr

il Genel Meclisinin 2022 Yth Haziran ayr toplantrsrnrn 05.06.2022 tarihli birlegiminde 
l

gi.indemin 4'ncti Maddesini tegkil eden ilimiz Merkez ilgesi Krlgadrr Kdyti'nde ekli krokisinde
belirtilen 785.328,46 m2 ytizdlgiimlii Tescil Harici alanda Si.itag Stit Urtinleri A.g. tarafindan Bitkisel
Uretim Amagh oTarrmsal Niteli[i Korunacak Alan (TNKA)' yaprlmasr dtigiintildiiltinden, sciz
konusu yerin Bitkisel Uretim Amagh 'Tarrmsal Niteli[i Korunacak Alan (TNI(A)' olarak 1/5000
olgekli Naztm imar Planr ile l/1000 dlgekli Uygulama imar Plamnrn onaylanmasrna iligkin il Ozel
idaresi imar ve Kentsel iyilegtirme Miidtirliipi.iniin 03.06.2022 tarih ve 243 sayrh teklif yazrsmm
tetkiki neticesinde;

ilimiz Merkez ilgesi Krlgadrr Kriyti'nde ekli krokisinde belirtilen 785.328,46 m2 yiizcilgiimlii
Tescil Harici alanda Si.itaq Si.it Urtinleri A.$. tarafindan Bitkisel Uretim Amagh 'Tanmsal Niteli[i
Korunacak Alan (TNKA)' yaprlmasr dtiqiiniildtifiinden, sd,z konusu yerin Bitkisel Uretim Amagh
'Tanmsal Niteli[i Korunacak Alan (TNI(A)' olarak 1/5000 Olgekli Nazrm imar Planr ile l/1000
olgekli Uygulama imar Planr yaptrrrlmrgtrr.

Yukarrda sOzii gegen yerin imar Planlan $ehir plancrsr Hakan MEZDEGI tarafindan
yaprlmrq olup, il Genel Meclisinde onaylanmak izere idaremize gdnderilmiqtir.

5302 sayrh il Ozel idaresi kanunun 6lb ve 10/c maddesince ilimiz Merkez ilgesi Krlgadrr
Kdyii'nde ekli krokisinde belirtilen 785.328,46 m2 ytizolgiimlii Tescil Harici alanda Stitaq Stit
Urtinleri A.$. tarafindan Bitkisel Uretim Amagh 'Tanmsal Niteli[i Korunacak Alan (TNKA)'
yaprlmasr dUgtinUldU[tinden, sOz konusu yerin Bitkisel Uretim Amagh 'Tarrmsal Niteli[i Korunacak
Alan (TNKA)' olarak 1/5000 619ekli Nazrm imar Planr ile 1/1000 <ilgekli Uygulama imar Planrmn
imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine 5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi
geregince yaprlan iqari oylamada oy birlipi ile karar verildi.
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il cenel MEcLisi xanenr

il Genel Meclisinin 2022 Haziran ayr toplantrsmrn 05.06.2022 tarihli birlegiminde
0nergeler ktsmtnda il Genel Meclis tiyelerinin vermig oldu[u onergenin grirtiqi.ilmesinde;

il Genel Meclis Uyelerimizin vermig oldu[u dnergede "Bingdl ili Merkez ilgeye bafih
Ekinyolu, Sangigek, YenikOy, Dik, Gcizeler, incesu, Qeltiksuyu, Btiyiiktek<iren, Garip,
Kumgegit,Gtivegli, Ormanardr, Qayapzt, Krlgadrr, Gtimiiqlti ve Erdemli kdylerinde 3083 sayrh
Sulama Alanlarrnda Arazi Dtizenlenmesine Dair Tanm Reformu Kanunu, Uygulama
ydnetmelili ve Arazi Toplulagtrrmasr Teknik Talimatrnda belirlenen ilkelere gore 201l-2016
yrllarr arastnda arazi toplulagtrrma projesi uygulanmr$tr. Uygulanml$ olan aruzi toplulagtrrma
projesi sonrastnda bu koylerdeki arazi sahiplerinin parsellerine yol ve parsel durumlannrn
araqttnlmasma iligkin dnergenin giindeme ahnarak Tanm Hizmetleri Komisyonuna
Havalesini arz ye teklif ederiz" denilmektedir.

5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 6. maddesi gere[ince il Genel Meclisimizce
onerge tizerinde yaprlan gcirtigmeler neticesinde; Bingdl ili Merkez ilgeye ba[h Ekinyolu,
Sangigek, Yenikoy, Dik, Gdzeler, incesu, Qeltiksuyu, Btiyi.iktekiiren, Garip,
Kumgegit,Gi.ivegli, Ormanardr, Qaya$zr, Krlgadrr, Gtimiiqlti ve Erdemli kriylerinde 3083 sayrh
Sulama Alanlarrnda Arazi Diizenlenmesine Dair Tarrm Reformu Kanunu, Uygulama
y6netmeli[i ve Arazi Toplulaqtrrmasr Teknik Talimatrnda belirlenen ilkelere gdre 2011-2016
yrllarr arasrnda arazi toplulagtrrma projesi uygulanmrgtrr. Uygulanmrg olan arazi toplulaqtrrma
projesi sonrasrnda bu k<iylerdeki arazi sahiplerinin parsellerine yol ve parsel durumlanrun
aragttnlmasrna iliqkin Onergenin gtindeme ahnarak Tarrm Hizmetleri Komisyonuna havalesini
5302 sayrh il Ozel idaresi Kanununun 14. maddesi gere[ince yaprlan iqari oylamada oy
birligiyle karar verildi.

Karar Tar :..-o-f...1..O6. .'|kXi,
Teslinr Alrn, :, J, ia, :. 9.{...J..9. 6.. lfuAW

Kayrt Numarat,'......1k9


