T.C.
ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel M eclisi
Toplantı Tarihi

3.02.2020

Kararın Konusu

Karar No

6

İller Bankası 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına gönderilecek temsilci üye seçimi.

Ardahan İl Genel M eclisi;İl Genel M eclisi; M eclis Başkanı M uıat D A LA N BA Y ’ın Başkanlığında 13
İl Genel Meclis Ü yesinin hazır bulunduğu, Toplantı yeter sayısının var olduğu karar nisabının tam olduğu
görüldü.
Gündem: İller Bankası A nonim Şirketinin 20.01.2020 tarih ve 3247 sayılı yazısı.

KARAR
İller Bankası A nonim Şirketinin 20.01.2020 tarih ve e-imzalı 3247 sayılı yazısı okundu ve görüşüldü.
İller Bankası A nonim Şirketi A na Sözleşm esinin 8'inci m addesinin (a) bendi;" / / Özel İdarelerini temsil
...nıek iizere, İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçilecek yirm i kişiden," hükmünde olup, 8'inci maddesinin 3'üncü
fıkrasında "İl Özel İdarelerini temsilen iller alfabetik sıraya göre dört gruba ayrılarak yine alfabetik sıraya göre
adlarının baş harflerine göre hangi il özel idaresinin temsilci göndereceği Banka tarafından belirlenir ve Genel
Kurula davet yazısı gönderilir." hükm ü yer almaktadır.
Yukarıda bahsi geçen Banka Kanunu ve Ana sözleşm esi hükümleri doğrultusunda Bankaca yapılan
sıralamaya göre; 2019 yılı O lağan Genel Kurul Toplantısına tem silci gönderecek İl Özel İdareleri arasında,
Ardahan İl Özel İdaresi de yer aldığından; İl Genel M eclisi üyeleri arasından bir temsilci seçilmesi için, İl
Genel Meclis üyesi Yüksel YILM AZ ve Erdal KURUKAYA adaylıklarını açıkladı. M eclis Başkanı tarafından
İl Özel İdaresi K ununun 14. maddesi İle İl Genel M eclisi Çalışm a yönetmeliği 13. m addesinin (b) fıkrası
gereğince işarı oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu; Yüksel YILMAZ' m 7 (Yedi), Erdal
KURUKAYA' nın 7 (Yedi) oy aldığı görüldü. "5302 sayılı kanunun 14. Maddesi İl genel meclisi, iiye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katı/anların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam
sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraj
çoğunluk sayılır" denildiğinden A rdahan İl Özel İdaresini tem silen Yüksel YILMAZ' m seçilmesine; gereği için
karar örneğinin İl Özel İdaresine tevdiine İl Genel M eclisinin 04/02/2020 tarihli toplantısında oy çokluğu ile
karar verilmiştir.
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7

06.12.2019 Tarihinde Komisyona havalesi yapılan önerğenin ihtisas

komisyon raporunun görüşülmesi.

Ardahan İl Genel M eclisi;İl Genel M eclisi; M eclis Başkanı M urat D ALAN BA Y ’m Başkanlığında 13
İl Genel M eclis Üyesinin hazır bulunduğu, Toplantı yeter sayısının var olduğu karar nisabının tam olduğu
görüldü.
Teklifin Özü: İl Genel M eclisi Üyesi Vahit ATASOY, Sırrı Atalay CANTÜRK, Yüksel YILMAZ,
Baha YUNUSOĞLU, N ecm ettin TAŞÇI, Binali ÖZEK, Levent BİLGİLİ, Selami ŞENEL, Gürbüz ARPAÇAY,
İsmail OĞUZORHAN, Erdal KURUKAYA, Doğan YILDIRIM ve N ihat ÜLVAN' m imzalı önerge ve
önergeye konu İhtisas Komisyonu raporunun görüşülmesi.
KARAR
06.12.2019 tarihinde İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarına havalesi yapılan önergeye
.inaden komisyonların yapmış olduğu çalışm a neticesinde; İl Özel İdaresi bünyesinde iki adet asfalt plenti
olduğu, birinin saatte 120 ton, diğerinin 240 ton üretim yaptığı, iki adet kilit parke taşı üretim tesisi olduğu,
kutu m enfez ve beton santrali bulunduğu üretimi gerçekleştirebilecek agrega (çakıl, kum, filler, mıcır)
m alzem elerin dışarıdan satın alındığı, İl Özel İdaresi m ülkiyetinde 8 adet taş ocağı hammadde üretim alanı
olduğu ve ruhsat izni alındığı tespit edilmiştir.
Kurumuımızun yetkilileri ve teknik kadro aracılığı ile yapılan çalışm a sonucunda yukarıda belirtm iş
olduğum uz malzem elerin 2019 yılında satın alım bedeli; 3.000.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
K urum um uzun bu tür m alzem eleri üretebilecek ocak, personel, makine parkı ve ekipm anlarının bulunduğu;
ancak bu tesisin çalışması ile ilgili bir K onkasöre ihtiyaç duyulduğu; bu K onkasör bedelinin dışarıdan satın
alman malzeme bedeli olan 3.000.000,00 TL den daha az bir maliyete kurulacağı görülmektedir. 5302 sayılı
K anunun 10. M addesinin i) fıkrası gereği; " İ l özel idaresi adına im tiyaz verilmesine ve il özel idaresi
yatırım larının yap-işlet veya yap-işlet-devret m odeli ite yapılm asına, il özel idaresine ait şirket, işletm e ve
iştiraklerin özelleştirilm esine karar verm ek." bir Konkasör Tesisi kurulm asına; gereği için karar örneğinin İl
Özel İdaresine tevdiine İl Genel M eclisinin 05/02/2020 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.
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içkili Yer Bölgesi.

Ardahan İl Genel M eclisi;îl Genel M eclisi; M eclis Başkanı Murat D ALAN BA Y ’m Başkanlığında 13
İl Genel M eclis Üyesinin hazır bulunduğu, Toplantı yeter sayısının var olduğu karar nisabının tanı olduğu
görüldü.
Gündem: İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme M üdürlüğünün 05.02.2020 tarih ve 591 sayılı
İçkili Yer Bölgesi konulu teklifin görüşülmesi,
Teklifin Özü: İlimiz M erkez Y alnızçam Köyü sınırlarında bulunan 101 ada 173 parselin İçkili Yer
Bölgesi alınması istenilmektedir.
KARAR
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme M üdürlüğünün 05.02.2020 tarih ve 591 sayılı İçkili Yer
ölgesi konulu teklifin görüşülm esine başlandı. Konu İl Genel M ecilsi başkanı tarafından ilgili teklif ekler ile
beraber okundu, mtizekereye açıldı ve meclis üyeleri göriişleni bidirdiler. İşyeri Açm a ve Çalışma
R uhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 29. m addesinde “İçkili y e r bölgesi, m iilkî idare amirinin genel güvenlik
ve asayiş durum u hakkındaki göriişii doğrultusunda belediye sınırları ve nıiicavir alanlar içinde belediye
meclisi, bu sınırlar dışında il gen el m eclisi tarafından tespit edilir... ” denilm iş ve aynı yönetm eliğin 31.
m addesinde “Tespit edilen içkili y e r bölgesi, belediye sınırları ve m ücavir alanlar içinde belediye meclisi, bıı
sınırlar dışında il gen el m eclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin
bulunduğu tasdiklenm iş ölçekli kroki eklen ir.” denildiğinden, İlimiz M erkez Yalnızçam Köyü sınırlarında
bulunan 101 ada 173 parselin İçkili Yer Bölgesi alınması; M eclis Başkam tarafından İl Özel İdaresi K ununun
14. maddesi İle İl Genel M eclisi Çalışm a yönetmeliği 13. m addesinin (b) fıkrası gereğince işarı oylamaya
sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu; oylamaya katılan 12 İl Genel M eclis üyesinin 6 RED ( Erdal
KURUKAYA, N ihat ÜLVAN, Doğan YILDIRIM, Levent BİLGİLİ, İsmail OĞUZORHAN ve Gürbüz
A RPAÇAY) oya karşın 6 KABUL (M urat DALANBAY, Sırrı Atalay CANTÜRK, Yüksel YILMAZ, Baha
YUNUSOĞLU, Vahit A TA SO Y ve Binali ÖZEK) oyla (Selaıni ŞENEL ve Necmettin TAŞÇI oylama esnasında
salonda değildi.) "5302 sayılı kanunun 14. Maddesi II genel meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve
katılaııların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, iiye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır" denildiğinden, Meclis
I ;kanı KABUL tarafında olduğundan, İlimiz M erkez Yalnızçam Köyü sınırlarında bulunan 101 ada 173
parselin İçkili Yer Bölgesi alınmasına; gereği için karar örneğinin İl Özel İdaresine tevdiine İl Genel M eclisinin
07/02/2020 tarihli toplantısında oy çokluğu ile karar verilmiştir.
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