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IGDIR n.GENEL MECLisiN 2022 YILI EKiM AYI OLAGAN TOPLANTISI KARAR OZETLERi
Sira Karar
No Tarihi/Sayisi Verilen Karar Ozeti
01. 03110/2022 Ilimiz Ozel ldares 2023 yih performans plam taslagmm Plan ve Butce Komisyonuna havale edilmesine oybirligi ile karar verildi.

126
03110/2022 Ilimiz Merkez Ilcesi Pulur Koyu koy yolunun Hakveyis Mahallesi smm ile est kanah arasmda kalan yaklasik l(bir) km'lik kismmm in;tar yolu

02. 127 olarak planlanmasma yonelik hazirlanrrus olan 1/5000 olcekli nazim imar plam ve 111000 olcekli uygulama imar plant dosyasmm, Imar ve
Bayindirhk Komisyonuna havale edilmesine, diizenlenecek olan raporun ise Meclisin 2022 Ekim ayi olagan toplantismm 07.10.2022 tarihli 5'inci
birlesim giindemine ahnarak gorusulmesine oybirligi ile karar verildi.

03. 04/10/2022 Igdir Merkez ilye ve Koylerine Hizmet Goturme Birliginin, Aile ve Sosyal Politikalar Mtldiirltigii Hatem Duman Binasi ve binada yer alan 4(dort)
128 adet dukkanm faaliyete gecirilebilmesi icin bina elektrik projesinin hazirlanmasr, sanayi dogalgazi ve elektrik tesisatlan ile diger mustemilatlann

tamamlanabilmesi icin Idaremizden talep etmis oldugu 100.000,00- TL odenegin Idaremiz Butcesinin 44.76.01.04/01.1.2.04/05107.1 harcama
tertibinden tahsis edilerek Birlik hesaplanna aktanlmasma oybirligi ile karar verildi.

04. 04110/2022 Igdir Organize Sanayi Bolgesi Yonetim Kurulu Baskanhginm, Serhat Kalkmma Ajansi tarafindan finanse edilerek ihalesi yapilan ancak 29.05.2022
129 tarihinde ihalesi feshedilen ve sonrasinda proje yapummn tamamlanmasi hususunda 25.08.2022 tarihinde tekrardan "Tekstil Kent ile istihdama Katki

Projesi" kapsammda ihalesi yapilan 3(iiy) adet Fabrika Ikmal lnsaat Yapnn i~i icin Idaremiz tarafmdan %59'luk katihm payi oramnda ldare olarak
odememiz gereken toplam 3.538.653,57-TL odenekten; geriye kalan 1.963.222,99-TL odenegin yil sonu artacak odeneklerden ve idarece yilt
icerisinde yapilacak ek odenekten tahsis edilerek kar~I1anmasma, soz konusu odenegin bu ~ekilde temin edilmemesi durumunda idaremiz biityesinin
44.76.01.04/01.3.9/05/03.2 harcama kaleminden tahsis edilerek e~ finansman payl bedeli olarak Igdu Organize Sanayi Bolgesi Miidiirliigii
hesaplanna aktanlmasma oybirligi ile karar verildi.

05. 04/10/2022 ilimiz Tuzluca ilyesi, Cumhuriyet Mahallesi, H51-D-24-A-I-B pafta, 101 ada, 14 parse I nolu 1.177,31 ,2 yiizolyiimlii ta~mmazm taraflarca
130 hazulanan protokol esaslan yeryevesinde Igdlr il Ozel idaresine devri kar~lhgmda, idaremiz Igdlr il Ozel idaresi tarafmdan Tuzluca ilyesi, Orta

Mahallesi, H51-D-24-A-I-B pafta, 110 ada, 1 parsel nolu 1.358,57-m2 yiizolyiimlii ta~mmaz iizerine Kaymakam Lojmam yapllmasma, bu kapsamda
Tuzluca Kaymakamhgl, Igdlr <;evre Sehircilik ve iklim Degi~ikligi Miidiirliigii ile Igdlr il Ozel idaresi arasmda hazlrlanan ve taslak arsa kar~lhgl
in~aat protokoliin kabul edilmesine, ilgili taraflann protokolde kendilerine atlfia bulunan gorev ve sorumluluklan dogrultusunda .hareket etmesine,
idaremiz adma taraflar arasmda imzalanacak taslak protokolii ile konuya dair diger her tiirlii evrakm imzalanmasl iyin il Ozel idaresi Genel Sekreteri
Ferhat AKKUS'a gerekli yetkinin verilmesine oybirligi ile karar verildi.

... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H.__ ••••H•••••••

06. 05/10/2022 Igdlr Merkez Alikoyek ilkokuhl'nun bina fiziki yaplsmda olu~an hasarlar ile diger muhtelif ihtiyaylarm giderilmesi iyin bir komisyon yah~maSl
131 yapllmasma ili~kin, Egitim Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile imar ve Baymduhk Komisyonunun mii~terek hazlrlaml~ oldugu raporun

AYNEN KABULUNE oybirligi ile karar verildi.
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Tuzluca Merkez ASM'nin (Aile Saghgl Merkezi) hasar goren ihata duvan onanrrn ile bahce cevre duzenlemesinin yapilmasi rem bir komisyon
cahsmasi yapilmasma iliskin hazirlanan Cevre ve Saghk Komisyonu raporunun AYNEN KABULUNE oybirligi ile karar verildi.

07. OSI10/2022
132

08. OSI10/2022
133

Igdir Merkez Suveren koyune diger koylere nazaran son yillarda hizmet noktasmda gerekli hizmetin yapilmadigi bu nedenle magdur kaldrgi
gorunmektedir. Koy yollannm tahrip oldugu, onceden yapilan kilitli parke taslannm topragm altma gomiildtigi; bu nedenle ulasimda aksakhklar
meydana gelmektedir. Bunun tern gerekli yol genisletme ve imar cahsrnasuun yapilmasi aynca koyun eski yerlesimlerden olmasi nedeniyle
biinyesinde cok metruk yapi bulundurdugu bu yapilann da koy icinden cikanlmasi icin bir cahsma yurutulmesi yonunde verilen yazih onergenin
Arastirma ve inceleme Komisyonuna ve Imar ve Baymdirhk Komisyonuna havale edilmesine oybirligi ile karar verildi.

09. OS/I0/2022
134

10. 06/10/2022
13S

11. 06/10/2022
136

12. 0611012022
137
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Ilimiz Merkez ve llcelerine bagh koy muhtarhklarmm yadlr baklm onanm taleplerinin degerlendirilmesi iyin bir komisyon yah~maSI yapllmasma
ili~kin, Ara~tJrma ve inceleme Komisyonunun hazlrlaml~ oldugu raporun AYNEN KABULUNE oybirligi ile karar verildi. ;

, _ .•..•. if ; , ..•........................................................"........................... . ..............•.....•...................................•................................. _ ......................................•...........................•...........................................•..............................•...................... 1

I1imiz Igdlr Universitesi'nde yurtlara yapllan son ba~vurular ve yerle~tirmeler sonucunda yedekte bekletilen ogrencilerden otiirii ogrencilerin
ihtiyaylarmm kar~I1anmasl ve magduriyetlerinin giderilmesi Iym odenegi Spor Toto Te~kilatmdan, il Ozel idaremize aktanlmak suretiyle yurt

: binasmm kiralanmasmm planlanmasl yapIldlgl belirtildiginden; soz konusu ogrencilerin ihtiyaylanmn kar~llanmasl ve magduriyetJerinin giderilmesi
iyin Spor Toto Te~kilat B~kanhgmdan ihtiyay duyulan odenegin"Taslak Protokol" dogrultusunda temin edilerek ilimizde okuyan yiiksek ogretim
ogrencilerinin barmma ihtiyaylannm yoziimiine yonelik ihtiyay duyulan yurdun idaremizce kiralanmasma ve soz konusu protokol taslagl ile taslak
dogrultusunda yapIlacak her tiirlii evrakl idaremiz adma imzalamak iizere il Ozel idaresi Genel Sekreteri Ferhat AKKU~'a gerekli yetkinin
verilmesine oybirligi i1ekarar verildi.

Igdir Merkez Halfeli Borsa Istanbul Ortaokulun mevcut ihata duvan ve okul girisi yapilan yol cahsmasi sonucu yola olan seviyeleri dusuk kalrmstir.
Bu seviye farki nedeniyle okula disandan hayvanlarm girdigi ve aym zamanda yagish havalarda okul girisinde su birikintileri olusmaktadir. Soz
konusu sorunun giderilmesi icin bir komisyon cahsmasi yapilmasi yonunde verilen yazih onergenin Cevre ve Saghk Komisyonuna havale edilmesine
oybirligi ile karar verildi.

13. 07/10/2022
138

Igdlr iIi, Tuzluca iIyesi, Laleli Koyiinde 141 ada ve S numarah parsel iizerindeki yapl ve eklerinin, yapl sahi~lerinin yazIlI beyanlan iizerine koy
yerle~ik alanma dahil edilerek magduriyetlerinin giderilmesi iyin bir komisyon yah~maSI yapIlmasma ili~kin, Imar ve Baymdlrhk Komisyonunun
hazlrlaml~ oldugu raporun AYNEN KABULUNE oybirligi ile karar verildi.
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Karar
Tarihi/Sayisi
07110/2022

139

Verilen Karar Ozeti
ilk ve ortaogretim kurumlannm binalanmn yapim, bakim, onanm ve diger ihtiyaclannm karsilanmasma iliskin meclisce 2021 Nisan aymdan itibaren
bugiine dek ahnrrus olan kararlarm uygulanma durumlan ile 12 Eyliil2022'de yiiz yiize egitime acilacak okullarm ogrenci kapasite durumlan ve yeni
yapilan okullann son durumu hakkmda bilgi edinilmesine iliskin, Egitim, Kiiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun hazirlamis oldugu raporun
AYNEN KABULUNE oybirligi ile karar verildi.

15. 07/10/2022
140

Igdir Merkez Ilceye bagh Karakuyu koyti ile Igdir 0111VCl:,ItC:'1 arasmdaki kaye ait tanm ve mera alanlanna bilinmeyen sebeplerle gelisiguzel
birakilan hafriyat malzemesi insan saghgi, tanm ve mera alanlan icin tehlike arz ederek cevre kirliligine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle konunun
incelenerek gereginin yapilmasi icin bir komisyon cahsmasi yiiriitiilmesine iliskin, Tanm Orman ve Hayvancihk hazirlamis oldugu raporun AYNEN
KABULUNE oybirligi ile karar verildi.

16.

17.

18.

19.

07/10/2022
141

0711012022
142

~gdlr Merkez Pulur Koyu Kay Yolu Planlanmasi Amach 1I~~00 Olcekli Nazim ve 111000 Olcekli Uygulama imar Plarn dosyasma iliskin hazirlanan
Imar ve Baymdirlik Komisyonu Raporun AYNEN KABULUNE oybirligi ile karar verildi.

Igdir Belediyesinin alnus oldugu karar dogrultusunda Yesil Igdrr Sulama Birligi Baskanhgma ait 2021B kanah Uzerine yiirtlyils yolu projesi
kapsammda mevcut kanahn bir kisrm iptal edilmis olmasi sebebiyle ciftcilerimizin magduriyet yasamamalan icin odenegin %50'lik kismmm
Idaremizce karsilanmasr, bu amacla 4 adet kuyruk mili sondaj kuyusu yapun isi icin Idaremiz adma tahakkuk eden 546.340,00-TL'nin idarece yih !
icerisinde yapilacak ek odenekten veya yil sonu artacak odeneklerden tahsis edilerek Yesil Igdir Sulama Birligi hesaplanna sermaye transferi olarak i
aktanlmasma oybirligi ile karar verildi.

'M..'

Igdlr Organize Sanayi B6lgesi Y6netim Kurulu Ba~kanhgmm ilgi kar~n ile ilimizde istihdama katkl s~~lanmasl i<;in"¢aii~~~-~~U~~t~n Gencyler
Projesi" kapsammda Igdlr Organize Sanayi Balgesinde yapIlmasl planlanan 1 adet Tekstil Fabrikasmm belirtilen oranlar iizerinden in~aat
maliyetlerine ait giderlerin %10'luk klsmmm Igdu OSB tarafmdan, %40'hk klsmmm Igdlr il Ozel idaresi tarafmdan ve yine %50'lik klsmmm ise
Igdlr Belediyesi tarafmdan kar~llanacak ~ekilde hazlrlanacak protokol kapsammda ortakhgm kurulmasl ve kurulacak olan bu ortakhga ait protokolii
ve protokol dogrultusunda yapiiacak her tiirlii evrakl idaremiz adma imzalamak iizere il Ozel idaresi Genel Sekreteri Ferhat AKKU~'a gerekli
yetkinin verilmesine oybirligi ile karar verildi.

07110/2022
143

07110/2022
144

Igdlr. Merkez il<;esi, <;::illiKayii Baghsl Bezirhane Mezrasmdaki iistU a<;lk i<;me suyu kuyunun iistiiniin kapattlarak <;evre dUzenlemesinin yapllmasl
icyinIdaremiz Su ve Kanal Hizmetleri Miidiirliigiinde garevli teknik personellerce mahallinde ke~if <;lkanlarak bir piyasa fiyat ara~ttrmasl yapllmasl,
yapllacak ara~tIrma sonucu i~in yakla~lk maliyet tutan kadar adenegin Birlik tarafmdan temin edilmesi, saz konusu i~in kay muhtan ve heyeti
tarafmdan bitirilmesi sonrasmda Birlik tarafmdan gerekli Odenegin kay tiizel ki~iligi hesaplarma aktanlmasma oybirligi ile karar verildi.
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IGDIR iL GENEL MECLisiN 2022 YILI EKiM AYI OLAGAN TOPLANTISI KARAR OZETLERi
Sira Karar
No Tarihi/Sayisi
20. 07/10/2022

145

21. 07/10/2022
146

22. 0711012022
147

Verilen Karar Ozeti
Ilimiz Tuzluca Ilcesi Gulluce-Mcllakamer Orta ve Lise okullarmm bahcesindeki spor sahasi telleri ile zemininde yipranma ve bozulmalar meydana
gelmistir. Bu nedenle belirtilen sorunlarm giderilmesi icin bir tespit cahsmasi yapilmasi yonimde verilen yazih onergenin Genclik, Spor ve Turizm
Komisyonuna havale edilmesine oybirligi ile karar verildi.

Idarerniz Yol ve Ulasim Hizmetleri Mtidllrltlguntln teklif yazisma istinaden u Enclimeninin 04.10.2022 tarihli ve 83 sayih karan ile Igdir iii, Araltk
llcesi Sehit Er Erhan crvAPUL Cami Kuran Kursu icme suyu ve cevre dlizenlemesi yapnm (kilitli parke tasi dosenmesi) icin yapilan fiyat
arastrrmasi sonucu icme suyu icin 156.982,00-TL ve cevre duzenlemesi yapimi (kilitli parke tasi dosenmesi) icin 253.700,00-TL olmak lizere toplam
410.682,00-TL ode neg in, Idaremiz 2022 YIlt butcesinin 44.76.01.31/04.5.3.00105106.5 harcama tertibinden tahsis edilerek, Arahk Ilcesi ve Koylerine
Hizmet Goturme Birligi hesabma aktanlmasma karar verildiginden, soz konusu odenegin Birlik hesaplanna aktanlmasmda n Genel Meclisimizce
herhangi bir sakmca gorulmediginden dolayi aktanlmasi dusunulen odenek tutannm Birlik hesaplarma aktanlmasma oybirligi ile karar verildi.

iI Genel Meclisin 2022 Kasun ayi olagan toplantismm 01 Kasim 2022 Salt glinli saat 10.00'da Igdir n Ozel Idaresi n Genel Meclisi Toplann
Salonunda baslamasma oybirligi ile karar verildi.

A<;IKLAMA Igdir n Genel Meclisin 2022 Ekim ayr olagan toplantisnun 01.10.2022-07.10.2022 tarihleri arasmda yapilan 5 birlesiminde (126-147) arahgmda
olmak uzere toplam 22 (yirmi iki) adet karar ahnrmstir.
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