
 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI MAYIS AYI İLK 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 05.05.2014 Pazartesi günü saat 15.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçilmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  Fehmi Öncü, Yusuf 

Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan 

Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar 

Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda 

hazırlanan, İl Özel İdaresinin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkında İl Encümeninin almış olduğu 

24.04.2014 tarih ve 70 sayılı karar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun Cuma günü 

yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve 

Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin (b) bendi uyarınca, İlimize bağlı İlçelerin 

İnsan Hakları Kurullarında 5 yıl süreyle görev almak üzere, İl Genel Meclisinin o ilçeden seçilen 

üyeleri arasından 1’er temsilcinin seçilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 

neticesinde, Altınova İlçe İnsan Hakları Kurulunda 5 yıl süreyle görev almak üzere Ali Çorbacı, 

Armutlu İlçe İnsan Hakları Kurulunda 5 yıl süreyle görev almak üzere İbrahim Dönertaş, Çınarcık 

İlçe İnsan Hakları Kurulunda 5 yıl süreyle görev almak üzere Muharrem Soyer, Çiftlikköy İlçe 

İnsan Hakları Kurulunda 5 yıl süreyle görev almak üzere Murat Bektaş ve Termal İlçe İnsan 

Hakları Kurulunda 5 yıl süreyle görev almak üzere Kerem Eser’in seçilmesi ayrı ayrı oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 
        5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27. maddesine, 
18.01.2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53. maddesiyle eklenen 
cümle ile, “Bu esaslara uygunluk bakımından belediye veya il özel idarelerinin sorumluluğunda 
bulunan içme sularının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak her 
türlü tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye veya il özel idarelerince karşılanır. Belediyelerce 
ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk 
ettirilerek su kullanım bedellerinden mahsup edilir.” Hükmüne istinaden, söz konusu ek cümlenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, il özel idaresinin sorumluluğunda olan içme sularının İl Halk 
Sağlığı Müdürlüğünce yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin İl Özel İdaresince ödenmesi talebi ile 
ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 30.04.2014 tarih ve 1955 
sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yetkinin Halk Sağlığı 
Müdürlüğünde olduğu, ancak analiz ücretlerinin ise İl Özel İdaresi tarafından ödenmesinin istendiği 
anlaşılmaktadır. Köy içme sularının sayaca bağlanıp bağlanmadığı ve içme suyu tesislerinin köy 
muhtarlıklarına veya köylere hizmet götürme birliklerine teslim edilip edilmediği gibi hususların 
incelenmesi için konunun komisyona havale edilmesi gerektiği hususundaki görüşünü meclise iletti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Çevre 
ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        Çınarcık bölgesindeki atık suların arıtılması ve deşarj edilmesi amacıyla kurulan Mavi Deniz 

Arıtma Birliğinin kurucu üyesi olduğu Kocadere Belediyesi, 30. Mart 2014 tarihi itibariyle belediye 

statüsünü kaybetmiş ve köy statüsüyle İl Özel İdaresine bağlanmıştır. İl Özel İdaresinin Mavi Deniz 



 

Arıtma Birliğine üye olunması hususunda karar alınması halinde, 5355 sayılı Mahalli İdare 

Birlikleri Kanununun 7. maddesi gereğince oluşacak olan Birlik Meclisine İl Özel İdaresini 

temsilen İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 2 asil, 1 yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili Mavi Deniz 

Atık Su Birliğinin 07.04.2014 tarih ve 73 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, bu tür birliklere bugüne 

kadar İl Özel İdaresinin üye olmadığını, birliğin kuruluş amacı ile İl Özel İdaresinin görev ve 

yetkilerinin farklı olduğunu, il özel idaresinin kısıtlı olan bütçesiyle sorumluluğunda olan hizmetleri 

yerine getirmede sıkıntı yaşarken, adı geçen birliğe üye olunmasına gerek olmadığını, dolayısıyla 

yapılan bu teklifin reddedilmesi gerektiği hususundaki görüşünü meclise iletti. Bahar Doğan da söz 

alarak, varsa rapor ve diğer ekleriyle birlikte konunun komisyona havale edilmesi ve komisyon 

tarafından inceledikten sonra karara bağlanmasında bir mahsurun olmadığını dile getirdi. Adı geçen 

birliğe ait talep yazısının ekinde herhangi bir belge veya raporun olmadığı görüldü. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Mavi Deniz Arıtma Birliğinin kuruluş amacı ve bu birlik tarafından yerine 

getirilmesi öngörülen hizmetler göz önünde bulundurularak, adı geçen birliğe üye olmasında gerek 

ve yarar olacağı kanaati hasıl olmadığından, il özel idaresinin bahse konu birliğe üye olmasına 

gerek olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Endüstriyel Kazalarla Müdahale Planı kapsamında, gerektiğinde müdahale esnasında, ayrıca 

yapılacak olan eğitim ve tatbikatlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve İl Özel İdaresi makine 

parkında atıl durumda bulunan 77 AC 468 plakalı 1989 model Fiat marka Vidanjör aracının İl Afet 

ve Durum Müdürlüğüne bedelsiz olarak verilmesi ile ilgili İl Afet ve Durum Müdürlüğünün 

02.05.2014 tarih ve 424 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 

Meclis Üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Söz konusu Arazöz’ün İl Özel İdaresinin kullanımı 

için uygun olmadığını. Afet Müdürlüğü tarafından belirtilen hizmetlerde kullanılması amacıyla adı 

geçen kuruma verilmesinin daha uygun olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Bahar Doğan söz 

alarak, aracın sorgusuz bir şekilde devredilmesi yerine, konunun komisyona havale edilmesi ve 

komisyon tarafından incelenmesinden sonra karar alınmasının daha doğru olacağı görüşünü dile 

getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ile 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi uyarınca bahse konu Vidanjör’ün bedelsiz olarak İl Afet ve 

Durum Müdürlüğüne devredilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclis Üyelerinden Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen sözlü 

önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, sözlü 

önergede belirtilen, İl Genel Meclisinin 12.04.2014 tarih ve 55 sayılı kararına istinaden, İlimiz, 

Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde 29 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecek olan Kocadere 

Şehitlerini anma töreni organizasyon giderlerinde kullanılması için tahsis edilen ve Çınarcık 

Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılan ₺10.000,00 ödeneğin, ilgililerine ödenmesi 

konusunda yaşanan olumsuzluğun giderilmesi amacıyla İl Özel İdaresi hesaplarına iade edilerek, 

söz konusu organizasyon giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere Kocadere Köy Tüzel 

Kişiliği hesabına aktarılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.05.2014 Salı günü saat 15.00’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 06.05.2014 Salı günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Yaşar 

Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun genel 

aydınlatma başlığı altındaki Geçici 6. maddesine istinaden, genel aydınlatma kapsamında 

aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri için İller Bankası A.Ş. tarafından İl Özel 

İdaresi payından kesilen aydınlatma bedellerine ait muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi 

için İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde “Genel Aydınlatma Giderleri” fasıl maddesinin 

açılması ve açılacak olan fasıl maddesine ₺80.000,00 ödenek aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 1835 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, bütçe yapılırken bundan haberdar olmadıkları için fasıl maddesinin 

açılmadığını, dolayısıyla yeni bir fasıl maddesinin açılarak ₺80.000,00 ödenek aktarılması 

gerektiğini, dolayısıyla konunun Plan ve Bütçe Komisyonun havale edilmesi ve komisyon 

tarafından incelendikten sonra karara bağlanmasının daha uygun olacağı hususundaki görüşünü dile 

getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 6360 sayılı Yasanın Geçici 2. maddesiyle tüzel 

kişiliği sonlandırılarak köy statüsüne dönüştürülen ve 31.03.2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresine 

devredilen, Kocadere Belediyesinin İller Bankası A.Ş.’den 2012 yılında kanalizasyon ve içme suyu 

yapım işleri için aldığı krediden dolayı İl Özel İdaresi payından kesilen kredi taksitine ait 

muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde 

“Kanalizasyon ve İçme Suyu Kredi Geri Ödeme Projesi” adı altında fasıl maddesinin açılması ve 

açılacak olan fasıl maddesine ₺120.000,00 ödenek aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 1834 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, bir önceki gündem maddesiyle aynı olduğunu, bu konunun da mevzuat 

gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde, İlimizdeki Deprem İstasyonlarının Online Hale 

Getirilmesi Projesi için ayrılan ödenekten kalan ve cari yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan  

₺6.000,00 ödeneğin, İl Genel Meclisi kararıyla Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ile 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 

bedelsiz olarak devredilen Vidanjör’ün bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Menkul Mal, 

Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl Afet 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.05.2014 tarih ve 113 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere söz konusu 

teklifin incelenerek bir rapora bağlanması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliğiyle 

kabul edildi. 
        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.05.2014 Çarşamba günü saat 15.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Mayıs ayı ilk toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 07.05.2014 Çarşamba günü saat 15.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Valilik 

Makamının 13.03.2014 tarih ve 1794 sayılı gerekçeli yazıları ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu’nun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere iade edilen Armutlu İlçesi, Fıstıklı 

Köyü, Kavacık Mevkii, 2877 (eski 2834) parselde yapılan imar planı ilave ve plan değişikliği ile 

ilgili İl Genel Meclisinin almış olduğu 04.03.2014 tarih ve 27 sayılı kararı hakkında İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

anlaşılan o ki İstanbul İzmir Otoyolu projesinden dolayı yatırımcılar açısından İlimizin daha cazip 

hale gelecektir. İl Genel Meclisinin 2012 yılında onayladığı plan notlarında, daha sonra yapılan 

değişiklikle ilgili kararlarda belirtilen ilave hükmün yer almadığı, Tip İmar Yönetmeliğinin 16. 

maddesinde her detayın ayrıntılı olarak yer almasına rağmen, Bakanlığın çıkardığı Yönetmelik 

hükümlerini kabul etmeyip, Yönetmelikle çelişen başka ifadelerin ilave edilmesinin doğru 

olmadığını ve bu konuda meclisin yetkisinin bulunmadığını, dolayısıyla rapor doğrultusunda karar 

alınmasının gerekli olduğu hususundaki görüşünü meclise iletti. Komisyon Başkanı Ahmet Kaya 

söz alarak, uzman kişi ve kuruluşların görüne başvurduklarını, ilave hükmün plan notunda 

belirtilmesinin daha doğru olacağı yönünde görüşler alındığını, bu konuda sağlıklı bir kararın 

alınması ve oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından veya ilgili 

Kurum ve Kuruluşlardan görüş alındıktan sonra konunun karara bağlanmasının daha doğru 

olacağını, dolayısıyla komisyona süre verilmesini talep ediyorum dedi. Üyelerden Ali Çorbacı söz 

alarak, İmar ve Bayındırlık Komisyonu dışındaki biz meclis üyelerinin bu konuda bilgimizin 

olmadığını, tüm meclis üyelerinin bilgi sahibi olması için komisyona süre verilmesini ve konunun 

Haziran meclisinde görüşülmesinin daha doğru olacağı kanaatini meclise iletti. İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü yetkilileri tarafından meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 

tekrar söz alarak, 2014 yılında aldığımız 20 sayılı kararla yapılan değişiklik ile 2012 yılında 

onaylanan planın birbirinden farklı olduğunu, meclis tarafından ilave edilmesi istenen ifadenin 2012 

yılında alınan 149 sayılı kararla onaylanan plan notları ile irtibatlandırılmasının doğru olmadığını, 

bu tür zorlama ifadelerin yatırımcının önünün kesilmesine neden olacağını, Yönetmelikte her şey 

detaylı bir şekilde belirtilmişken, konuyu tekrar tekrar ertelemenin kimseye fayda sağlamayacağını, 

bunun sadece yatırımcının mağduriyetine neden olacağı gibi bir kanaati taşıdığını, dolayısıyla 

gereksiz erteleme yerine mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu değişikliğin onaylamasının 

daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. İbrahim Akay söz alarak, Bahar Doğan beyin 

yatırımcılar için söylediklerine katıldığını, ancak imar mevzuatında sık sık yapılan değişliklerden 

dolayı bazı tereddütlerin meydana geldiğini ve bununda bazı sıkıntıların yaşanmasına neden 

olduğunu, şehir plancıları veya ilgili kurumlar görüş bildirirken bile net ifadeler kullanmak yerine 

yoruma açık ifadeler kullandıklarını, bu husustaki tereddütlerin giderilmesi için tüm meclis 

üyelerinin bulunduğu bir bilgilendirme toplantının yapılmasını ve meclis üyeleri aydınlatıldıktan 

sonra daha fazla zaman kaybetmeden konunun rapora bağlanarak meclise sunulmasının daha doğru 

olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, yukarıda belirtilen 

tereddütlerin giderilmesi amacıyla gerekli incelemenin yapılarak bir rapora bağlanması konusunda 

Cuma günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan İlimiz, 

Armutlu İlçesi, Odunyolu, Baklab-Soğanlı Tepe, Ayvalık Tepe, Karasu, Tozdağı, Bayramtarla 



 

Mevkilerinde Arova RES Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Satrali Ltd. Şti. tarafından kurulması 

planlanan Yalova Rüzgar Enerjisi Santrali (YALOVARES) Projesi ile ilgili 8 adet 1/5000 Nazım ve 

40 adet 1/1000 Uygulama İmar Plan Paftaları ve Açıklama Raporu ile Kurum görüşlerinin, 3194 

sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; adı geçen şirket tarafından söz konusu alanlarda 

kurulması planlanan, Yalova Rüzgar Enerjisi Santrali (YALOVARES) Projesi ile ilgili mevzuatına 

uygun olarak hazırlanan ve kurum görüşlerinin alındığı anlaşılan 1/5000 Nazım ve 1/1000 

Uygulama İmar Planı, Plan Paftaları ve Açıklama Raporunun onaylanması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 05.03.2014 tarih ve 30 sayılı kararı ile tahsis edilen ₺100.000,00 ödeneği 

çerçevesinde, Merkez, Esadiye Köyünde İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile 2000-2001 yıllarında 

yapımına başlanan ve ödenek yetersizliğinden dolayı tamamlanamayan köy binasının, keşif özeti 

doğrultusunda eksik kalan kısımlarının tamamlanarak hizmete açılması konusu İl Encümeni 

gündemine sevk edilmiş, İl Encümeninin almış olduğu 27.03.2014 tarih ve 61 sayılı kararında, 

bahse konu yapı hakkında hazırlanan teknik raporda, taşıyıcı sisteminin 2007 deprem 

yönetmeliğinde istenilen teknik şartlara uygun olmadığından, binanın eksik kalan kısımlarının 

tamamlanamayacağı ve 2007 deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi işlemleri için en az 

onarım ödeneği veya daha fazla miktarda bir ödeneğe ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, teknik raporda 

belirtilen beton (schmidt çekici, karot nummunesi) çelik deneylerinin (röntgen) ve statik performans 

hesaplarının yapılarak, binanın taşıyıcı sisteminin 2007 yılında güncellenen deprem yönetmeliğine 

uygun hale getirilmesi için teknik raporda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gereken 

ödeneğin tespiti, tahsisi ve binanın eksik kalan kısımlarının tamamlanıp tamamlanmaması 

konusunun karara bağlanması veya tahsis edilen ₺100.000,00 ödeneğin köyün diğer zorunlu ve 

öncelikli altyapı hizmetlerinde kullanılması hususunun il genel meclisinde yeniden 

değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 30.03.2014 tarih ve 1956 

sayılı yazıları okundu. 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 oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 05.05.2014 tarihli birinci 

birleşiminde, meclis üyelerinden Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Genel 

Meclisinin 12.04.2014 tarih ve 55 sayılı kararı ile Kocadere Şehitlerini anma töreni organizasyon 

giderlerinde kullanılması için tahsis edilen ₺10.000,00 ödenek ile İl Encümeninin 16.04.2014 tarih 

ve 64 sayılı kararı ile köye ait araçla okul dönemi sonuna kadar öğrencilerin okula taşınabilmesi 

amacıyla çalıştırılması düşünülen şoföre ödenmesi için tahsis edilen ₺3.000,00 olmak üzere 

Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılan toplam ₺13.000,00 ödeneğin İl Özel 

İdaresi hesaplarına iade edilerek, söz konusu giderlerin karşılanmasında kullanılması için Kocadere 

Köy Tüzel Kişiliği hesabına aktarılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; ilgililerine (hak sahipleri) 

ödenmesi konusunda yaşanan olumsuzluğun ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla Çınarcık 

Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılan toplam ₺13.000,00 ödeneğin İl Özel İdaresi 

hesaplarına iade edilerek, bahse konu giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere Kocadere Köy 

Tüzel Kişiliği hesabına aktarılması hususu oyandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.05.2014 Perşembe günü saat 15.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son 

verildi. 
 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Mayıs ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 08.05.2014 Perşembe günü saat 15.00’da 

Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Meclis çalışmalarına başlamadan önce, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 2877 

(eski 2834) parselde yapılan imar planı ilave ve plan değişikliği hakkında İl Özel İdaresi İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğü yetkileri tarafından sunu eşliğinde meclise detaylıca bilgi verildi ve 

ardından meclis çalışmalarına devam edildi. 

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

Öncü, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem 

Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Yusuf Harputoğlu’nun ise toplantıya iştirak 

etmediği, toplantıya iştirak etmeyen üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini 

bildirir 2 günlük izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 18 sayılı 

kararı ile onaylanan ve 27.02.2014-28.03.2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle ilan edilen 

Güney Köyü İmar Planı Değişikliği, Plan Paftaları ve Açıklama Raporuna ilan süresi içerisinde 

yapılan 1 (bir) adet itirazın, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince değerlendirilerek 

karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 29.04.2014 

tarih ve 1925 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 

Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği kapsamında, İlimiz Merkez İlçesinde bulunan ve İl Özel 

İdaresine ait olan lojmanların dış cephe mantolama işi ile pencere ve balkon kapılarının PVC 

doğrama kullanılarak değiştirilmesi işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden toplam 

₺160.139,67 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi; konu hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi amacıyla söz konusu 

lojmanların projesi İdareden istenmiş olup, İdareden istenen projenin komisyona iletildikten sonra 

konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, zorunlu olarak 2014 yılı için Ortak Sağlık 

ve Güvenlik Biriminden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmet alımı gerçekleştirilmiş, İl 

Özel İdaresinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinde bu hizmet için 

ödenek ayrılmadığından, ihtiyaç duyulan ₺45.000,00 ödeneğin tahsis edilerek bahse konu 

hizmetlerde kullanılması için bütçenin 01 3 1 -05- 03 5 Hizmet Alımları faslına aktarılması ile ilgili 

İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08.05.2014 tarih ve 2078 sayılı yazıları 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İlimiz Altınova İlçesinde bulunan ve İl Özel İdaresine ait olan şantiye binasının Altınova 

Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili Altınova Belediyesinin 09.04.2014 tarih ve 598 

sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, Söz Konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.         

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.05.2014 Cuma günü saat 15.00’da meclis 

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

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 



 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 09.05.2014 

Cuma günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 

salonunda başlandı. 

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

Öncü, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem 

Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Yusuf Harputoğlu’nun ise 

toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İlimizin ve Ülkemizin tanıtımına katkı sağladığı 

belirtilen YALOVASPOR, ACARSPOR, KUZEY KAFKAS, TUFAG, YAFEM, BAL-GÖÇ ve 

YOSK Derneklerine yapacakları faaliyetlerin organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel 

İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, hukuku mütalaanın alındığı ve konunun net olduğu, mahalli 

müşterek nitelikte olmayan konularda yardım yapılmasının doğru olmadığını, daha çok 

derneklerden buna benzer taleplerin gelebileceğini, mahalli müşterek nitelikteki projeler varsa 

bunlara için ödenek tahsis edilmesinin mümkün olabileceğini, süre verilse bile ortada böyle bir 

hukuki gerçek varken adı geçen derneklere yardım yapılmasının uygun olmadığı yönündeki 

görüşünü dile getirdi. Ardından Yalova Vip Gençlik Spor Kulübü Derneğinin yardım talebi ile ilgili 

yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; 

Yalova VİP Gençlik Spor Kulübü Derneğine yardım yapılması talebinin bu taleplerle birleştirilerek, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ve 64. maddesinin (c) fıkrası ile 6360 sayılı 

Kanunun 19. maddesi kapsamında, adı geçen derneklere yardım yapılıp yapılamayacağı konusunda 

sağlıklı bir kararın alınması amacıyla, konunun detaylı bir şekilde incelendikten sonra düzenlenecek 

raporla birlikte il genel meclisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        İl Genel Meclisinin 08.05.2014 tarihli üçüncü birleşiminde çalışmanın tamamlanması için 

komisyona süre verilen, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 2877 (eski 2834) parselde 

yapılan imar planı ilave ve plan değişikliği ile ilgili İl Genel Meclisinin almış olduğu 04/03/2014 

tarih ve 27 sayılı kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 

15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere iade edildiğine dair Valilik Makamının 

13/03/2014 tarih ve 1794 sayılı gerekçeli görüşü hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü yetkilileri 

tarafından projeksiyon cihazıyla meclise detaylıca bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 

söz alarak, komisyon çalışmış ve raporunu tanzim etmiştir. Ancak bu konu iki yıldan beri meclisin 

gündemini meşgul etmiş, meşgul etmesinin sebeplerinden bir tanesi yatırımcı tarafından 2012 

yılında onaylanan imar planında değişiklik yapılması, bir diğer sebebin ise değişiklikten sonra plan 

notuna ilave edilmesi istenen hüküm, imar mevzuatında sık sık yapılan değişiklikler ve bu 

değişikliklerden ötürü ortaya çıkan tereddütlerdir. Meclise sevk edilen tekliflerin bürokrasiye 

takılmaması ve makul sürede mecliste karara bağlanması için hukuki mevzuatının detaylıca 

irdelenerek meclise eksiksiz olarak ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde sevk edilmeli ki 

bundan böyle herhangi bir sorun yaşanmasın dedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ahmet 

Kaya söz alarak, bu konunun 2 yıldın beridir meclisin gündeminde olduğunu, seçildiğimiz ay 

önümüze geldiğini ve komisyonumuza havale edildiğini, komisyonumuza havale edildikten sonraki 

ayda da meclise karar bağlanmadığını, dolaysısıyla komisyonumuzun ve bu meclisin üzerine düşeni 

tam manasıyla yaptığı yönündeki kanaatini meclise iletti. Murat Bektaş ta söz alarak, yatırımcının 

önünün açılması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini, bu tür sorunların yaşanmaması için 

bürokrasiyle birlikte üzerimize düşen görevi zamanında yapmamız halinde bir daha bu türden 

sorunların yaşanmayacağını, dolayısıyla herkesin bu konularda hassasiyet içerisinde davranarak 

hem meclisimizin itibarının zedelenmemesi, hem de yatırımcıların mağduriyetine neden olabilecek 

olumsuzlukların zamanında ortadan kaldırılarak kusursuz bir şekilde meclisin çalıştırılmasına 



 

olanak sağlanması açısından çok önemli olduğu yönündeki görüşünü dile getirdi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi,  plan müellifinden alınan görüş 

yazısında da belirtildiği üzere; İl Genel Meclisinin 04.03.2014 tarih ve 27 sayılı kararıyla plan 

notuna ilave edilen “İl Genel Meclisinin 03.11.2012 tarih ve 149 sayılı kararıyla onaylanan imar 

planında hiçbir şekilde inşaat alanı artışı yapılamaz ve bu değişiklik nedeniyle kazanılacak 

bodrum katlar emsalden sayılır” şeklindeki düzenlemenin mevzuat ve teknik yönden uygun 

olmadığı gibi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile de çelişeceğinden, Valilik gerekçeli görüşü 

doğrultusunda, İl Genel Meclisinin 04.03.2014 tarih ve 27 sayılı kararıyla getirilen ilave hükmün 

iptal edilerek, söz konusu uygulama imar planı ilave ve plan değişikliği ile plan paftaları ve 

açıklama raporunun onaylanarak, mevzuat hükümlerine uygun olarak bir ay süreyle ilan edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 06.05.2014 tarihli ikinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl 

Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde, İlimizdeki Deprem İstasyonlarının Online Hale 

Getirilmesi Projesi için ayrılan ödenekten cari yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan  ₺6.000,00 

ödeneğin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilen Vidanjör’ün bakım ve 

onarım işlerinde kullanılmak üzere bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; deprem istasyonlarının Başbakanlıkta bulunan sisteme entegrasyonu ve yeni 

sisteme uygun hale getirilmesi işlemleri Başbakanlık Afet ve Acil Duru Yönetimi Deprem Dairesi 

Başkanlığı tarafından yapılacağından, Deprem İstasyonlarının Online Hale Getirilmesi Projesi için 

ayrılan ödenekten, carı yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺6.000,00 ödeneğin söz konusu 

işlerde kullanılmak üzere bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 05.05.2013 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl 

Özel İdaresinin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Kesin hesabı oluşturan 

hesap ve işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ve herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün 

bulunmadığı anlaşıldığından, cetveller halinde meclise sunulan İl Özel İdaresinin 2013 Yılı Kesin 

Hesabının tasdik edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Önergeler dilek temenniler maddesi kapsamında Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

her ne kadar yapılan KHK ile ÇDP yetkisinin Çevre Bakanlığına verilmiş ise de, 5302 sayılı Yasa 

hükmü var olduğu müddetçe yetki konusunda tartışmalar olacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu 

projesinden dolayı İlimizin cazip hale getireceği bir gerçektir. İş işten geçmeden önce plana yön 

verilmesi ve eksiklerin dile getirilerek gerekli çalışmaların yapılması hususundaki görüşünü dile 

getirdi. Ahmet Kaya söz alarak, ÇDP ve diğer plan çalışmaları konusundaki görüşünü ve Körfez 

Köprüsünün önemi ve evveliyatı hususundaki görüşlerini meclise iletti. Ayrıca meclis toplantı 

salonunda bulunan ve meclise yakışmayan koltukların ya bakım onarımlarının yapılması veya biran 

önce yenilenmesi gerektiği hususundaki talebini dile getirdi. Murat Bektaş da söz alarak, meclis 

üyelerinin kendi bölgesindeki sıkıntıları tespit etmeleri, yetkili olan yerel yönetimlere konuyu 

paylaşarak çözüm yollarını aramaları ve mevzuat çerçevesinde çözüme kavuşturmak için her 

birimizin gerekli hassasiyetin gösterilmesi yararlı olacaktır dedi. 

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

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

ayı olağan toplantısının 02.06.2014 Pazartesi günü saat 11.00’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2014 Yılı Mayıs ayı olağan 

toplantısına son verildi.  
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