
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 03.02.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis 

Başkan Ali Rıza ALKIŞ Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

      Yapılan yoklamada, üyelerden Hasan Nergiz, Mehmet Gökmenoğlu, Güven Yılmaz, Altuğ 

Doğan, Alaettin Altuntaş, Atalay Beştaş, Hasan Çetinkaya, Murat Kaya, Mustafa Nurten, İbrahim 

Akay, Bahar Doğan, Hasan Günay ve Tamer Ergün’ün toplantıya iştirak ettikleri, Mehmet 

Erdem’in ise mazereti nedeniyle toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen 

Mehmet Erdem’in mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  

 

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 

2877 (eski 2834) parselde İl Genel Meclisinin 03.11.2012 tarih ve 149 sayılı kararı ile onaylanan 

imar planına göre inşa edilecek turizm tesisinin imar planı ilave ve plan değişikliği ile plan paftaları 

ve açıklama raporunun onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve 

Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Hasan Günay söz alarak, 

plan değişikliği ile ilgili bazı çelişkilerin olduğunu, komisyon tarafından yerinde inceleme 

yapılmasından sonra konunun mecliste görüşülmesinin daha doğru olacağı hususundaki görüşünü 

meclise iletti. Hasan Çetinkaya söz alarak, Armutlu İlçesinde ikamet ettiğini, İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu üyesi olduğunu, söz konusu çalışmaları yerinde gördüğünü ve mevzuata uygun yapılan 

değişikliğin rapor doğrultusunda onaylanması talebini meclise eletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon tarafından yerinde inceleme yapıldıktan sonra konunun mecliste görüşülmesi 

için Cuma gününe kadar süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü 

Yönetmeliğinin 5. ve 7. maddeleri gereğince, TBMM tarafından 2005 yılından itibaren verilmekte 

olan Onur Ödülleri kapsamında “adayın bilimsel çalışmaları, sanatsal ve kültürel eserleri veya 

topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal veya uluslararası alanda başarı göstermiş olması” 

şartına haiz ilimizde faaliyet gösteren hayırsever aday isminin belirlenerek TBMM ne bildirilmesi 

ile ilgili İl Yazı işleri Müdürlüğünün 13.01.2014 tarih ve 323 sayılı yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden Güven Yılmaz söz alarak, Çocuk Kütüphaneleri ve Çocuk Tiyatroları konusunda 

çalışmaları bulunan ve bu çalışmalarıyla bir milyon liranın üzerinde harcama yapan hayırsever 

Mesude Engin’in aday gösterilmesini teklif ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, 2014 

yılında verilecek olan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü” için adı geçen Mesude Engin’in 

aday olarak bildirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.02.2014 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 

 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 04.02.2014 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkan 

Ali Rıza ALKIŞ Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

       Gündem maddelerine geçilmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Hasan 

Nergiz, Mehmet Gökmenoğlu, Altuğ Doğan, Güven Yılmaz, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, 

Atalay Beştaş, Hasan Çetinkaya, Murat Kaya, Mustafa Nurten, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Hasan 

Günay ve Tamer Ergün olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

       Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 01.06.2011 tarih ve 110 sayılı 

kararı ile onaylanan, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması 

gerekçesiyle müfettiş raporuyla incelemeye alınması nedeniyle İl Genel Meclisinin 2013/88 sayılı 

meclis kararı ile iptal edilen ve plan müellifi tarafından müfettiş görüşü doğrultusunda yeniden 

hazırlanan Güney Köyü imar planı değişiklik, ilave ve revizyonunun onaylanması teklifi 

müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından müfettişin inceleme raporu bilgilendirme amacıyla 

meclis üyeleri huzurunda okundu. Konu hakkında meclise bilgi verildi. Plan müellifi tarafından 

2009-2011 ve 2013 yıllarında yapılan değişiklik ve alınan kararlar hakkında sunu eşliğinde paftaları 

üzerinden karşılaştırmalı olarak meclise detaylı bilgi verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

konu ile ilgili hazırlanan rapor okundu. İmar Komisyonu Başkanı İbrahim Akay söz alarak, plan 

müellifinin mazeretinin olması nedeniyle komisyon toplantısına katılamadığı, bu nedenle raporda 

süre istendiği, plan müellifinin vermiş olduğu bilgilerden sonra konunun karara bağlanmasında bir 

sakıncanın kalmadığı kanaatini taşıdığını belirtti. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü 

toplantısında görüşülmek üzere raporun revize dilmesi için komisyona süre verilmesi hususu 

oylandı ve toplantıda mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İlimiz Merkez, Esadiye Köyünde İl Özel İdaresi 

bütçe imkanları ile 2000-2001 yıllarında yapımına başlanan ve ödenek yetersizliğinden dolayı 

tamamlanamayan Köy Binasının fiziki olarak yaklaşık %80-90 oranında tamamlandığı, bu binanın 

mevcut haliyle bırakılması durumunda harabe olma riskiyle karşı karşıya kalacağı ve burası için 

harcanan kamu kaynaklarının heba olacağı hususu göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen 

olumsuzlukların yaşanmaması için söz konusu binanın eksik kalan kısımlarının biran önce 

tamamlanarak hizmete açılması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu 

hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Meclis üyelerinden Güven Yılmaz söz alarak, başkan 

tarafından meclise aydınlatıcı bilgi verildiğini, 200-2001 yıllarında binanın yapımı için çeşitli 

tarihlerde İl Özel İdaresinden ödenek aktarıldığını, daha önce yapılan keşif özetinde maliyetin 

yüksek gösterildiğini, harcanan kaynakların boşa gitmemesi için yeni bir keşif özeti düzenlenerek 

binanın tamamlanmasının yararlı olacağı görüşünü meclise bildirdi. Meclis üyelerinden İbrahim 

Akay, Mehmet Gökmenoğlu ve Alaettin Altuntaş konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. 

Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

toplantıda mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi 

         İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin 44.77.01.04 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

Kurumsal Kodu altında yer alan Müdürlüklerin kendi ödeneklerini harcayabilmeleri amacıyla, 

analitik bütçe ve muhasebe esaslarına göre harcama modülünün kullanılması için ihtiyaç duyulan 

birim kurumsal kodlarının açılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

03.02.2014 tarih ve 551 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, teklif yazısında 

belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi Bütçesinde yeni kurumsal kodların açılarak, 2014 yılı bütçesinde 

ilgili birimler için ayrılan veya bundan sonra tahsis edilecek ödeneğin bu fasıl maddelerine 

aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gündemdeki diğer konuların görüşmesi için 05.02.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 05.02.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis 

Başkanı Ali Rıza ALKIŞ’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

       Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Hasan 

Nergiz, Mehmet Gökmenoğlu, Altuğ Doğan, Güven Yılmaz, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, 

Atalay Beştaş, Hasan Çetinkaya, Murat Kaya, Mustafa Nurten, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Hasan 

Günay ve Tamer Ergün olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

       Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılında İl Özel İdaresine devredilen işçi 

personellerinin geçici işçi olarak çalıştıkları 1999-2000 yıllarına ait yıllık ücretli izin alacaklarına 

ilişkin açmış oldukları dava sonucu ödenmesi gereken ₺50.000,00 ücret ve Laledere-Gacık Köyü 

güzergâhında yoldan çıkarak devrilen ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada hayatını 

kaybedenin mirasçılarının açmış olduğu maddi manevi tazminat davası sonucu ödenmesi gereken 

₺40.000,00 bedel ile 2014 yılı içerisinde maruz kalınabilecek ilama bağlı borçların karşılanabilmesi 

için ₺30.000,00 olmak üzere toplam ₺120.000,00 ödenek tahsis edilerek Mahkeme Harç ve 

Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 29.01.2014 tarih ve 497 

sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu tür tekliflerin görüşüldüğü 

meclis toplantısına ilgililerin toplantıya katılıp meclisi aydınlatması gerektiğini, bu tür konuların 

ezbere şekilde mecliste karara bağlanmasının doğru olmadığı hususundaki görüşünü meclise iletti. 

Altuğ Doğan söz alarak, Denetim Komisyonu çalışmaları sırasında görevini ihmal eden personel 

varsa tespit edip bundan sonra bu tür ihmallere meydan verilmemesi için yetkililerin uyarıda 

bulunmasının doğru ve faydalı olacağını düşünüyorum dedi. Meclis Başkanı tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, kaza yapan Traktör ile 

ilgili bilgisini meclisle paylaştı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek 

bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesine istinaden tanzim edilen ihtisas komisyonu 

raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2013 yılında uygulanmak üzere 

belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi, komisyon raporlarının ücret karşılığında isteyenlere verilebilmesi için 2013 yılında 

80,00 Kuruş olarak belirlenen bedelin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi 

gereğince, en az 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2014 yılında uygulanmak üzere belirlenen 

%3,93 Yeniden Değerleme Oranına göre artış yapılarak, 2014 yılında A4 ebadındaki bir kâğıt için 

alınacak bedelin 85,00 Kuruş olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.02.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 06.02.2014 Perşembe günü saat 15.30’da 

Meclis Başkanı Ali Rıza ALKIŞ’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

       Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Hasan Nergiz, 

Mehmet Gökmenoğlu, Altuğ Doğan, Güven Yılmaz, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, Atalay 

Beştaş, , Murat Kaya, Mustafa Nurten, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Hasan Günay ve Tamer 

Ergün’ün toplantıya iştirak ettikleri, Hasan Çetinkaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

       Gündemin birinci maddesinde yer alan ve İl Genel Meclisinin 2014 yılı Şubat ayı olağan 

toplantısının 04.02.2014 tarihli ikinci birleşiminde raporun revize edilmesi için komisyona süre 

verilen, İl Genel Meclisinin 01.06.2011 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylanan, ancak Plan 

Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle Mülkiye 

Müfettişince incelemeye alınan, bu nedenlerle de İl Genel Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 88 sayılı 

kararı ile iptal edilmesi üzerine plan müellifi tarafından müfettiş görüşü doğrultusunda yeniden 

hazırlanan Güney Köyü İmar Planı Değişiklik, İlave ve Revizyonunun onaylanması konusu 

müzakereye açıldı. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, müfettiş raporunda belirtilenden 

daha az yeşil alan belirlenmesinin sorun teşkil edebileceğini dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından 

bu konuda meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi, Plan Müellifi ile İdarenin teknik elemanlarının katılımıyla sunu eşliğinde 2009-2011 ve 2013 

yıllarında yapılan değişiklikler hakkında paftalar üzerinde karşılaştırmalı olarak yapılan 

bilgilendirmede; İl Genel Meclisinin 01.06.2011 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylanan Merkez 

İlçe, Güney Köyü İmar Planı İlave ve Revizyonu hakkında, Müfettiş görüşü ve Plan Yapımına Ait 

Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem tesis edildiği anlaşıldığından, Müfettiş 

görüşleri doğrultusunda Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Plan Müellifi tarafından 

yeniden hazırlanan Güney Köyü İmar Planı Değişiklik, İlave ve Revizyonunun onaylanması hususu 

oylandı ve toplantıda mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gündemin altıncı maddesinde yer alan, ihtiyaçlarının kalmaması nedeniyle, İl Genel Meclisinin 

04.09.2007 tarih ve 187 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) 

bendi uyarınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen, İl Özel İdaresi mülkiyetindeki İlimiz Merkez 

İlçe, Paşakent Mahallesi, Kalıcı Konutları, B Blok, 2. Kat, 56, 57 ve 58 nolu işyerlerine ait tahsis 

işleminin iptal edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor ve konu 

hakkında İdareden gelen yazı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyonun İdareden 

istemiş olduğu bilgilendirme yazısında; İl Genel Meclisinin 2007/212 sayılı kararına istinaden İl 

Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen Subaşı Kalıcı Konutları D Blok Kat 2’deki 27 numaralı işyerinin 

İl Genel Meclisinin 02.06.1010 tarih ve 133 sayılı kararı ile Subaşı Belediyesine tahsis edildiği, 

Sağucak Kalıcı Konutları B Blok, Kat 2’deki 64 ve 65 numaralı işyerlerinin ise İl Encümeninin 

07.06.2012 tarih ve 126 sayılı kararına istinaden, 3 yıl süreyle Aile Hekimliğine kiraya verildiği ve 

kiralama süresinin 14.06.2015 tarihinde sona ereceğinin yanı sıra, Sağucak Kalıcı Konutları B Blok, 

Kat 2’deki  56, 57, 58 numaralı işyerlerinin protokol esaslarına göre mevcut haliyle teslim 

alınmasında bir sakıncanın olmadığı anlaşıldığından, İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen ve 

ihtiyaçlarının kalmadığı belirtilen 56, 57 ve 58 numaralı işyerlerinin tahsis işleminin iptal edilmesi 

hususu oylandı ve toplantıda mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.   

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07/02/2014 Cuma günü saat 11.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

       İl Genel Meclisinin 2014 yılı Şubat ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 07/02/2014 

Cuma günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Ali Rıza Alkış’ın Başkanlığında meclis toplantı 

salonunda başlandı. 

 

       Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Hasan Nergiz, 

Mehmet Gökmenoğlu, Altuğ Doğan, Güven Yılmaz, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, Atalay 

Beştaş, Hasan Çetinkaya, Murat Kaya, Mustafa Nurten, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Hasan Günay 

ve Tamer Ergün olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 

olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

       İl Genel Meclisinin 2014 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 03.02.2014 tarihli birinci 

birleşiminde raporun revize edilmesi için komisyona süre verilen, Fıstıklı Köyü 2877 parsel imar 

planı değişikliği yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Altuğ Doğan söz alarak, birinci 

birleşimde komisyon üyesi Hasan Günay’ın söz alarak, bazı çekincelerin olduğunu ve yerinde 

inceleme yapılmasından sonra konunun mecliste tartışılması gerektiğini söylemişti. Söylediği 

çekincelerin giderilip giderilmediği, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen görüşün 

alınıp alınmadığı hususunda meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Meclis üyelerinden 

Hasan Günay söz alarak, yaptığı incelemelerde ve verilen bilgilerde çekincelerin giderildiğini 

gördük dedi. Meclis Başkanı ve aynı zamanda komisyon üyesi Ali Rıza Alkış tarafından konu 

hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Meclis üyelerinden Atalay Beştaş söz alarak, söz konusu 

yerin köy tüzel kişiliğine ait olduğunu, yap işlet devret nedeniyle yapılacak bir tesis olduğunu, 

hassasiyet konusunda meclis başkanının fikrine katıldığını, aynı hassasiyetin diğer imar 

çalışmalarında da gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Bahar Doğan söz alarak, demek ki bir 

problem vardı ki komisyonun yeniden yerinde inceleme yapma ihtiyacı duyduğunu, köy tüzel 

kişiliğine ait olmasının mevzuat açısından bir şey ifade etmediğini, komisyonun iyi bir çalışma 

yaparak doğru bir rapor tanzim etmiş olabileceğini, fakat kıyı kenar çizgisinin ihlal edip etmediği 

hususunda bir bilgiye sahip olmadığını, dolayısıyla çok net olmayan bu konuda olumlu oy 

vermesinin mümkün olmadığını dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, söz alan meclis üyesi 

arkadaşlarının fikrine katıldığını, ancak böyle bir aşamada ÇED raporu olan tek bir olduğunu, yine 

de arkadaşların tereddütlerinin giderilmesi için süre meclis takdir ederse komisyona süre verilerek 

tereddütlerin giderilmesinden sonra konunun önümüzdeki ay meclisinde görüşülmesinin mümkün 

olabileceğini dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin 

03.11.2012 tarih ve 149 sayılı kararıyla onaylanan imar planı uygulama hükümlerine “bu imar 

planı değişikliği nedeniyle mevcut onaylı imar planında hiçbir şekilde inşaat alanı artışı 

yapılamaz, bu değişiklik nedeniyle olası kazanılacak eksi katlar emsalden sayılır” hükmünün 

işlenmesi kaydıyla komisyonu raporu doğrultusunda söz konusu plan değişikliğinin onaylanması 

hususu oylandı, Bahar Doğan ve Altuğ Doğan çekimser oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve 

oyçokluğuyla kabul edildi. 

    

        İl Genel Meclisi Üyelerinden Alaettin Altuntaş ve Mehmet Erdem tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 06.02.2014 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, İlimiz Altınova İlçesi, Tokmak 

Köyü İlköğretim Okulunun yıkılmış olan çevre duvarının yapılması konusu ile Altınova Vakıfbank 

İlköğretim Okulu duvarının temelinin su alan kısmının yalıtım yapılması konusunun karara 

bağlanması teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 



 

 

 

        İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim Akay ve Mehmet Gökmenoğlu tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 06.02.2014 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, başta İlimizin ve Ülkemizin 

tanıtımına, Uluslararası kültürel ve turizm ilişkilerinin artırılmasına, barışın, dostluğun, hoşgörünün, 

sevginin yaşatılmasına ve güçlendirilmesine büyük katkı sağladığı belirtilen KUZEY KAFKAS, 

TUFAG, YAFEM, BAL-GÖÇ ve YOSK Derneklerine yapacakları faaliyetlerin organizasyon 

giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifinin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve 

bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   

 

        İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim Akay ve Mehmet Gökmenoğlu tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 06.02.2014 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, roman vatandaşlarımızın eğitim, 

kültür ve sosyal uyum süreçlerine katkı sağlamak adına eğitim, spor ve kültür değerlerimizle “Bir  

Roman Yazıyoruz” projesi kapsamında, ihtiyaçlarının karşılaması için İl Özel idaresi bütçesinde 

ilgili fasıl maddesi açılarak gerekli olan ödeneğin aktarılması teklifinin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Plan ve bütçe Komisyonu ile İmar 

ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   

 

       Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2014 Yılı Mart 

ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2014 Yılı Mart ayı 

olağan toplantısının 03/03/2014 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 2014 Yılı Şubat ayı olağan 

toplantısına son verildi.  

 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip üye Katip Üye 

 


