
 

İL GENEL MECLİSİNİN 30.12.2021 TARİHLİ 
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin olağanüstü toplantısı 
30.12.2021 Perşembe günü saat 13.30’da İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Ertan 
ŞENER, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK ve İsmail AKAR’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Hüseyin İNCE, Fürkan ATEŞ ve Hüseyin ALFAT ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe uygulamaları sırasında bazı harcama 
kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, yazı ekindeki cetvelde belirtilen 
hizmetlerde kullanılmak üzere ödenek alınması mümkün olan harcama kalemlerinden, ödenek ihtiyacı olan fasıl 
maddelerine aktarma yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 

30.12.2021 tarihli ve 6606 sayılı yazıları okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde söz konu teklifin ikinci oturumda 
görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonunu havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edimdi  
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 154 sayılı kararına istinaden; 
mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 1254 ada, 1 ve 2 parsel numaralı 
taşınmazların arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı, trampa, kiraya verme vb. yöntemlerle yatırım hizmetlerinde 
değerlendirilmesi için ihale usul ve esaslarını belirlemek, belirlenecek teknik, idari, mali ve hukuki hususlar 
çerçevesinde sözleşme yapmak ve diğer tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere İdareye ve İl Encümenine yetki 
verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 29.12.2021 
tarihli ve 6605 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, geçen ayın meclisinde verilen bilgilendirmeden sonra herhangi bir 
gelişmenin olup olmadığı sordu. ,İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Vekili Necat AKIN 
tarafından meclise bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 

  
10 dakika oturuma ara verildi. 
 
 Bir önceki oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Bütçesinin 
uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği 
anlaşıldığından, bütçenin bazı harcama kalemlerinde mevcut olan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan 
ödenekten, ödenek ihtiyacı olan harcama kalemlerine aktarma yapılması teklifi hakkında hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 2021 yılı bütçesinin uygulaması 
sonrasında artan ödeneklerin, köylerin ihtiyaç duyulan alt ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili fasıl 
maddelerine aktarılarak 2022 yılına devredilmesi, ayrıca İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Bütçesinin 
uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği 
anlaşıldığından, bütçenin bazı harcama kalemlerinde bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan 
ödeneklerden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, ödenek ihtiyacı olan 
ve yazı ekindeki cetvelde belirtilen fasıl maddelerine yine ekli cetvelde belirtilen tutarlar kadar aktarma 
yapılması hususu işaretle oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, olağanüstü toplantıya son verildi.  
 
 
 
 
 

 


