
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 04.08.2014 pazartesi günü saat 15.30’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 birinci 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 İl Genel 

Meclisince uygun görülmüş olup, İl Genel Meclisi kararı gereği söz konusu plan değişikliğine 

ilişkin ilave çalışma yapılması ve plan müellifine ödenmesi gereken bedel için ödenek tahsis 

edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 25.07.2014 tarih ve 

3305 sayılı yazıları okundu. Meclis Üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, müfettiş görüşleri 

doğrultusunda meclis üyeleri hakkında dava açıldığını, bu nedenle konuyla ilgili kararın iptal 

edildiğini, tadilat nedeniyle ilave ücret istendiğini, konunun komisyona havale edilmesi ve 

komisyonda görüşüldükten sonra karar verilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü 

meclise iletti. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Danıştay kararının, yapılan değişikliğin 

mevzuata uygun olduğu yönünde olduğunu, aptal kararı alınmasaydı ilave ücret ve tadilat gibi bir 

ihtiyacın doğmayacağını, konunun komisyonlara havale edilmesinin daha doğru olacağını söyledi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere konunun 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ile 5302 

Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64. maddesine istinaden, protokol çerçevesinde bedeli karşılığında 

Kadıköy Beldesinin toplam 12.544,00 m² alanlı üst yapı olarak sokak ve caddelerinin asfalt sathi 

kaplama ile yol yapım işinin gerçekleştirilmesi ile ilgili Kadıköy Belediyesinin 23.06.2014 tarih ve 

553 sayılı talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, ücreti mukabilinde 

yardımcı olunmasının doğru olduğunu, ancak İl Özel İdaresinin programlı işlerinin aksatılmasına 

meydan verilmemesi kaydıyla talep edilen iş makinesi ve ekipmanın görevlendirilmesinin daha 

uygun olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan toplantıya 

yetiştirilmek üzere konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde E.2013/455 

sayı ile görülen davada kesinleşen karar gereği belirlenen ₺10.222,50 tazminatın yasal faizi ile 

birlikte ödenmesi için ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih ve 3262 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yalova İli, Merkez İlçesine bağlı Elmalık ve 

Kazimiye Köylerini Yalova Merkez İlçesine bağlayan Milis Teğmen Rasim Koçal Caddesi-Elmalık 

yolunun sıcak asfalt kaplama yapılması işinin, 5302 sayılı Kanunun 64 (a) maddesi gereğince, 

Yalova Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından ortak faaliyet projesi kapsamında yapılması ile ilgili 

Yalova Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 22.07.2014 tarihli ve 623 sayılı yazıları 

okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, konunun komisyonunda görüşüleceğini, fakat 

talep yazısında başkanın imzasının bulunmadığını, bundan böyle Başkanın imzasıyla gelen 

taleplerin değerlendirmeye alınmasını, aksi takdirde taleplerin reddedilmesi gerektiği hususundaki 

görüşünü meclise iletti. Yapılan müzekkerler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 



 

 İl Genel Meclis Üyelerinden İbrahim AKAY tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

04.08.2014 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi Yapılan 

müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel 

Seçimleri sonucunda oluşan mecliste görüşülen konular hakkında mevzuat açısından gerekli bilgiye 

sahip olmaları amacıyla Bakanlık nezdinde düzenlenecek olan eğitim seminerine İl Genel Meclisi 

Üyelerinin katılması ve söz konusu giderlerde kullanılmak üzere ₺30.000 ödenek tahsis edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 İlimiz Merkez, Güney Köyünde 30-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak olan köy 

şenlikleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi 

desteğin sağlanması ile ilgili Güney Köyü Muhtarlığının 04.08.2014 tarihli talep dilekçesi okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak 

olan toplantıya yetiştirilmek üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde 108 yıldan beri her yıl geleneksel olarak Edirne 

Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra ikinci büyük organizasyonun yapıldığı Fevziye güreş sahasının 

uzun yıllardır yapılmayan altyapı yenilenmesi işinin aciliyet arz etmesi ve onarım faaliyetlerinin 

etkinlikten önce yapılması zorunlu olduğundan, Köy Muhtarlığı tarafından ödemeleri daha sonra 

yapılmak üzere gerçekleştirilmiş, maddi imkânsızlıklar nedeniyle Köy Muhtarlığınca giderlerin 

tamamı ödenememiştir. Gerçekleştirilen faaliyetin ve tesisin ilimizin tanıtımına önemli ölçüde yarar 

sağlaması ve kamu yararına yönelik bir tesis olması hasebiyle İl Özel İdaresi bütçesinden 

₺20.000,00 tutarında maddi desteğin sağlanması ile ilgili Fevziye Köyü Muhtarlığının 04.08.2014 

tarihli talep dilekçeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden 

Bahar Doğan söz alarak,  olmuş bitmiş bir iş için sonradan ödenek tahsis edilmesinin doğru 

olmadığını, köy muhtarlarının planlamayı zamanında yapmaları ve zamanında yardım talep etmeleri 

gerektiğini, emri vaki yapar gibi talepte bulunmalarının hoş olmadığını ve bu gibi konularda meclis 

üyeleri olarak hassasiyet göstermemiz gerektiği yönündeki görüşünü meclise iletti. Murat Bektaş 

söz alarak, burada bir usul hatasının söz konusu olduğunu, ancak ara verilmiş bir organizasyonun 

tekrar başlatılması ve ata sporunun tekrar hayata geçirilmesinin ilimiz tanıtımı için çok önemli 

olduğunu, dolayısıyla yapılmış bu önemli organizasyon için maddi destekte bulunulmasının yararlı 

olacağını, bundan sonra bu tür taleplerin zamanında ve usulüne uygun yapılmasına hassasiyet 

gösterilmesinin doğru bir tutum olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere konunun Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havalesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.08.2014 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ağustos 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 AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 05.08.2014 Salı günü saat 15.30’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, Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Murat Bektaş’ın ise toplantıya iştirak 

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

mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, izin dilekçesinde olduğu gibi Murat Bektaş’ın 4 gün, 

izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine Yalova İş Mahkemesinde açılan ve 

Yalova 2. İcra Müdürlüğünün E.2014/2762 sayılı dosya için ₺18.549,64 ve E.2014/2763 sayı dosya 

için ₺24.608,31 olmak üzere toplam ₺43.157,95 tazminatın ödenmesi için ödenek tahsisi edilmesi 

ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 25.07.2014 tarih ve 3304 sayılı yazıları 

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

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

        Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinden emekli olan işçilerin yıllık ücretli 

izin alacaklarının ödenmemesine dayanarak açtıkları davalarda idarece ödenmesi gereken meblağ 

takibe konulmuş olup, ödemeler Hukuk Müşavirliği tarafından yapılacağından ihtiyaç duyulan 

₺90.000,00 ödeneğin temin edilerek, Hukuk Müşavirliğininim 2014 yılı bütçesinin Görev Giderleri 

fasıl maddesine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 

24.07.2014 tarih 3291 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzekkerler neticesinde, söz konusu teklifin 

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

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Elektrik Dağıtım Tesislerinin “Ortak Kullanım Haline 

Gelen Elektrik Dağıtma Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devir Alınmasına Dair Usul ve 

Esaslar” gereğince, Termal-Üvezpınar-Sudüşen Şelalesi mevkiinde bulunan elektrik isale hattının 

UEDAŞ tarafından TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedel karşılığında satın alınıp, ortak kullanım 

haline gelecek olan kısmın işletme ve bakım faaliyetleri UEDAŞ tarafından yapılmak suretiyle 

Termal-Üvezpınar-Sudüşen Şelalesi mevkiinde bulunan elektrik isale hattının anlaşma yoluyla 

tesisin ortak kulanım haline gelen/gelecek kısımların kısmen devredilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 04.08.2014 tarih ve 3342 sayılı yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden Yusuf Harputoğlu ile İbrahim Akay söz alarak konu hakkında görüşlerini meclise iletti. 

Yapılan müzekkerler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan 

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

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sevim Göğez İlköğretim Okulu yapım projesi işinde 

kullanılmak üzere Çiftlikköy Siteler Mahallesi İlköğretim Okul yapım projesi faslında bulunan 

ödenekten ₺95.869,45 ödeneğin bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması ile ilgili İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün 31.07.2014 tarih ve 3188560 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

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

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

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.08.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 06.08.2014 Çarşamba günü saat 15.30’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, Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Murat Beşkaş’ın ise 

toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı 

kararına istinaden, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında 

mevcut kaynakların yok olma riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan 

yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme 

başvurusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak rezervleri ile ilgili bilimsel çalışmalar için 

TÜBİTAK ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan detaylı çalışma programı ve çalışma 

takvimi ile birlikte bu çalışma için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temin edilmesi teklifi hakkında 

Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, Termal ve Armutlu 

Kaplıca tesislerinin bulunduğu alanın dışındaki bölgeler için talep sahiplerine izin verilmesini, 

Termal ve Armutlu İlçesinde jeotermal kaynakların kullanıldığı bölgede araştırma yapılmasının 

daha rantabl olduğu ve maliyet açısından daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. 

Meclis Üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, TUBUTAK ve Kalkınma Bankası nezdinde gerekli 

mali kaynağın temini için idareye yetki verilmesi ve cevap alındıktan sonra jeotermal kaynakların 

kullanıldığı alanlar ve ilin tamamı hakkında araştırma yapılması konusunun meclisimizde 

değerlendirilmesinin daha uygun olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporu doğrultusunda ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve 

Kocadere Belediyesinden Müdürlüğümüze devredilen araçlar (teknik elemanlarca hazırlanan 

raporlar doğrultusunda) İl Genel Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 42 sayılı kararına istinaden satışına 

karar verilen araçlardan 2 adet Çukurova kepçe, 2 adet Ford Cargo kamyonun (alıcı olmadığından 

satışının yapılamadığı) yeniden satışının yapılması, JCB Paletli ekskavatörün ihtiyaç olması 

nedeniyle satışının yapılmaması ve Kocadere Belediyesinden devredilen araçlarla ilgili karar 

alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, kamyonların tahsisi için belediyelerden gelen taleplerin de bu konuyla 

birleştirilerek, gerekli incelemenin yapılmasından sonra bir rapor halinde meclise sunulması için 

Plan ve Bütçe Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, Yalova İli, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Yalı 

Caddesi ile köy arasındaki yolun asfalt çalışmaları yapılmadan önce içme suyu borularının 

değiştirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, planlı çalışmanın yapılmasından dolayı muhtarlığımızı tebrik 

ediyorum dedi. Ancak içme sularının kullanımı hakkında Ülkemizde yapılan bir araştırmada 

Yalova’mızın diğer illere göre 4 kat daha fazla su tükettiğini, neden bu kadar fazla su tüketildiğine 

dair herkesin duyarlı olmasını, İl Genel Meclisinin, Valiliğin, İlçe Kaymakamlıklarının, Köy 

Muhtarlıklarının ve diğer yetkili kurumların bu hususta üzerlerine düşeni yapmalarını, tüm 

belediyelerin üst yapı çalışmalarından önce alt yapı çalışmaları hakkında gerekli planlamayı 

yaparak hayata geçirdikten sonra üst yapı çalışmasını başlatmalarının daha doğru olacağını, hizmet 

yapan kurum ve kuruluşların bu örnek çalışmayı kendilerine rehber etmelerini, bu tür planlı 



 

çalışmaların ilimiz ve ülkemizin kaynaklarının heba olmasının önüne geçilebileceğini, 

belediyelerimizin de bu yönde hassasiyet göstermelerinin gerekli ve yararlı olacağı yönündeki 

görüşünü meclise iletti. Fehmi Öncü söz alarak, Gökçe Barajında uzun zamandan beridir gerekli 

bakım ve onarım çalışmalarının yapılmadığı, Yeşil Körfez Su Birliğinin yeni bir sistem kurmasını, 

siyasi mülahazaların bir tarafa bırakılarak iyi niyet çerçevesinde gerekli çalışmanın yapılarak kayıp 

ve kaçakların önüne geçilmesini ve bu sayede gereksiz su tüketiminin önüne geçilmesi gerektiğini 

dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, Akköy Samanlı arasında asfalt çalışmasının (üstyapı) 

yapıldığını, ancak burada bir altyapı sorununun olmadığını, Elmalık ve Kazımiye Köylerinde 

yapılması planlanan sıcak asfalt çalışmalarından önce altyapı ihtiyaçları ve çalışmaları gözden 

geçirildikten sonra üstyapı çalışmalarına başlanmasının daha uygun olacağını, gerekirse bu konuda 

temenni mahiyetinde bir kararın alınarak belediyeye gönderilmesini, Kocadere Köyü içme suyu 

borularının döşenmesi ile ilgi maliyet tablosunun çıkarılmadığını, fakat konunun aciliyet arz etmesi 

ve düşük maliyetli olacağı hususu göz önünde bulundurularak bu işin biran önce yapılması 

gerektiğini dile getirdi. Meclis üyelerinde İbrahim Demirtaş ve Hüseyin İnce’de köy altyapı 

çalışmaları hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan Müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda belirtildiği gibi; Kocadere yalısı ile köy arasındaki yolun asfalt çalışmaları yapılmadan 

önce içme suyu borularının İl Özel İdaresi imkanları dahilinde değiştirilmesi, bedelinin de İçme 

Suyu Tesisi Yapım Giderleri faslında bulunun ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Meclis üyeleri tarafından meclis başkanlığına hitaben verilen, Yalova İlimiz coğrafi açıdan 

küçük bir vilayet olduğu gibi köy sayısı açısından oldukça mütevazı olması, dolayısıyla İl Özel 

İdaresinin görev alanı bakımından da fazla alana sahip olmamasından dolayı ihtiyaç fazlası haline gelen 

Müdürlük kadrolarının 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 36 maddesi gereğince iptal edilmesi ile 

ilgili 06.08.2014 tarihli önergeleri okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak konu 

hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen ihtiyaç 

fazlası müdürlük kadrolarının iptal edilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 

ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.08.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ağustos 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 AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 07.08.2014 Perşembe günü saat 15.30’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, , İbrahim Akay, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi 

Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Murat Bektaş’ın yanı sıra üyelerden İlami 

Başkan’ında toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen İlami Başkan’ın Meclis Başkanlığına 

hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oybirliğiyle kabul 

edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez, Safran Köyü, köyiçi yollarının 

stabilize asfalt yapılması işinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi 

teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova İli, Safran Köyü köy içi yollarının İl Özel 

İdaresi imkanlarıyla stabilize ve asfalt yapılması, bedelinin ise 2014 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 

Yol Yapım Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İlimiz Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy, köyiçine 3.000 m² 

parke taşı döşemesi işinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi 

hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlyasköy köyiçine parke taşı döşenmesi işinin, İl Özel İdaresi 

imkanlarıyla yapılması, bedelinin ise 2014 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin Yol Yapım Giderleri 

faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Valiliğin bünyesinde oluşturulan Ulusal Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca, ana 

hizmet binasında yapılan inceleme ve denetleme sonucunda bildirilen eksikliklerin giderilmesi ve bu 

işlerde kullanılmak üzere 150.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 07.08.2014 tarih ve 3420 sayılı yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, AB kriterleri doğrultusunda engellilerin rahatça kullanabilmeleri 

amacıyla asansör, kapı, pencere ve diğer bazı mevcut sistemlerin değiştirilmesi istenmekte olduğunu, 

konunun tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesini ve komisyonlarda görüşüldükten sonra rapor 

tanzim edilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas 

Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova yolu işi kapsamında yapılacak 

olan tüneller, sanat yapıları, menfezler vs işlerin beton ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Yalova İli 

Çınarcık İlçesi Kocadere Köyü Taşlık mevkii pafta 7, parsel 404 di bulunan 17.840 m² lik arsa üzerine 

kurulmuş olan Mobil Beton Üretim tesisine gerekli kurum izninin verilmesi ile ilgili Zihni Üstün 

Oğulları İnşaat Şirketinin 07.08.2014 tarih ve Z.U.O.001 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, konu hakkında görüşünü meclise 

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

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

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2013 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez, Güney Köyünde 30-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında 

yapılacak olan köy şenlikleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 

gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin (Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü)  

“Merkez köylere Yardım” faslında bulunan ödeneğin ₺5.000,00 sinin, Merkez, Güney Köyünde 30-31 

Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak olan köy şenlikleri organizasyon giderleri kullanımına tahsis 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2013 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 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 İl Genel Meclisince uygun görülmüş 

olup, İl Genel Meclisi kararı gereği söz konusu plan değişikliğine ilişkin ilave çalışma yapılması ve plan 

müellifine ödenmesi gereken bedel için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında hazırlanan raporlar 

okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, plan müellifince 

yeniden hazırlanan Güney Köyü İmar Planı Değişikliği, Plan Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 

sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince onaylanması, yeniden yapılan plan çalışmasına ait bedelin 

ödenmesine esas olmak üzere, İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 2014 yılı 

bütçesinin Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Yapım Projesi faslında bulunan ödenekten, yılı içerisinde 

harcanamayacağı anlaşılan ₺10.000,00 ödeneğin bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2013 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunun 64. maddesine istinaden, protokol çerçevesinde bedeli karşılığında Kadıköy Beldesinin toplam 

12.544,00 m² alanlı üst yapı olarak sokak ve caddelerinin asfalt sathi kaplama ile yol yapım işinin 

gerçekleştirilmesi teklifi hakkında hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi; yol yapım işlerine ait keşif özetinde belirtilen bedelin İl Özel 

İdaresine yatırılması kaydıyla, söz konusu yolların bakım ve onarımları ile sathi kaplama işlerinin 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi 

kapsamında yapılacak protokol doğrultusunda İl Özel İdaresi makine parkı ve işgücü kullanılarak 

yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2013 tarihli birinci 

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

edilen, Yalova İli Merkez İlçesine bağlı Elmalık ve Kazımiye Köylerini Yalova Merkez İlçesine 

bağlayan Milis Teğmen Rasim Koçal Caddesi-Elmalık yolunun sıcak asfalt kaplama işinin, 5302 sayılı 

Kanunun 64 (a) maddesi gereğince, Yalova Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından ortak faaliyet projesi 

kapsamında yapılması teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi, Yalova Merkez, Elmalık ve Kazımiye Köylerini Merkez İlçeye 

bağlayan Milis Teğmen Rasim Koçal Caddesi-Elmalık yolunun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

64. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre yapılacak protokol çerçevesinde 

Yalova Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından ortak faaliyet projesi kapsamında sıcak asfalt yapılması, 

İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanına giren 1.100 metrelik kısmının maliyetinin İl Özel İdaresi 

tarafından, geriye kalan ve Belediyenin sorumluluğunda bulunan kısmının maliyetinin ise Yalova 

Belediyesi tarafından karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

İlimiz Armutlu İlçesi Fıstıklı köyündeki içme suyu vanalarının değiştirilmesi suretiyle su 

borularının basınç yüzünden patlamasının önüne geçilmesi ve bu sayede içme suyu hususunda 

yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ile ilgili meclis Üyelerinden İbrahim Akay’ın sözlü 

önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.08.2014 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Ağustos 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 AĞUSTOS AYI  

OLAĞAN TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 08.08.2014 

Cuma günü saat 15.30’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, Bahar Doğan, Kerem Eser ve 

Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Murat Bektaş’ın ise toplantıya iştirak etmediği, 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin çeşitli 

cari giderlerinde kullanılmak üzere birlik hesabına ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda belirtildiği gibi; 2014 Mali Yılı Bütçesinde her bir ilçenin köylere yardım faslındaki 

mevcut ödeneğinden, Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına ₺10.000,00 Armutlu 

Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına ₺10.000,00, Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği 

hesabına ₺7.000,00, Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına ₺10.000,00 ve Termal 

Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına ₺10.000,00 yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

        Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, İlimiz Altınova İlçesinde bulunan İl Özel 

İdaresine ait şantiye binasının Altınova Belediyesine verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; İlimiz, Altınova İlçesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan şantiye binası ve bu 

binanın üzerinde bulunduğu taşınmazın İl Özel İdaresi ve Altınova Belediyesi arasında yapılacak 

protokol çerçevesinde, Altınova İlçesine ait köylerin su ve kanalizasyon bakımları ile çöplerinin 

toplanması karşılığında Altınova Belediyesine 25 yıllığına bedelsiz olarak kullanım hakkı verilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2013 tarihli birinci 

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

Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde E.2013/455 sayı ile görülen davada kesinleşen karar gereği 

tazmin edilen ₺10.222,50 nin yasal faizi ile birlikte ödenmesi için ödenek tahsis edilmesi teklifi 

hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak 

konu hakkında görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; Mahkeme kararı gereği tazmin edilen ₺10.222,50 nin yasal faizi ile birlikte 

ödenmesinde kullanılmak üzere yeterli ödeneğin tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2013 tarihli birinci 

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

İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde 108 yıldan beri her yıl geleneksel olarak Edirne Kırkpınar 

yağlı güreşlerinden sonra ikinci büyük organizasyonun yapıldığı Fevziye güreş sahasının uzun 

yıllardır yapılmayan altyapı yenilenmesi işinin aciliyet arz etmesi ve onarım faaliyetlerinin 

etkinlikten önce yapılması zorunlu olduğundan, Köy Muhtarlığı tarafından ödemeleri daha sonra 

yapılmak üzere gerçekleştirilmiş, maddi imkânsızlıklar nedeniyle Köy Muhtarlığınca giderlerin 

tamamı ödenememiştir. Gerçekleştirilen faaliyetin ve tesisin ilimizin tanıtımına önemli ölçüde yarar 

sağlaması ve kamu yararına yönelik bir tesis olması hasebiyle İl Özel İdaresi bütçesinden 

₺20.000,00 tutarında maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Mevzuat açısından 

herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla, Birliğin talep etmesi ve İdare tarafından 

bu hususta gerekli keşif özetinin düzenlenerek komisyona iletilmesinden sonra ödenek tahsis 

edilmesi konusunun değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 



 

 

İl Genel Meclisinin 05.08.2014 tarihli ikinci birleşiminde gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edilen ve incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür 

ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.07.2014 tarih ve 

3188560 sayılı yazılarında belirtilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sevim Göğez İlköğretim 

Okulu Yapım Projesi işinde kullanılmak üzere Çiftlikköy Siteler Mahallesi İlköğretim Okul Yapım 

Projesi faslında bulunan ödenekten ₺95.869,45 ödeneğin bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması 

teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi; Sevim Göğez İlköğretim Okulu Yapım Projesi işinde 

kullanılmak üzere ₺95.869,45 ödenek tahsis edilmesi, ayrıca Çiftlikköy Siteler Mahallesinde yapımı 

planlanan İlköğretim Okulu için ayrılan ödeneklerin yer sorunu yüzünden başka hizmetlere 

kaydırıldığından, bu mahalledeki okul ihtiyacının giderilmesi için yer sorununun acil olarak çözüme 

kavuşturulması konusunun ise incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2014 tarihli birinci 

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

Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 25.07.2014 tarih ve 3304 sayılı 

yazılarında belirtilen, İl Özel İdaresine Yalova İş Mahkemesinde açılan ve Yalova 2. İcra 

Müdürlüğünün E.2014/2762 sayılı dosya ile tazmin edilen ₺18.549,64 ve E.2014/2763 sayı dosya 

ile tazmin edilen ₺24.608,31 olmak üzere toplam ₺43.157,95 tazminatın yasal faizi ile birlikte 

ödenebilmesi için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Mahkeme kararı ile 

tazmin edilen ₺43.157,95 nin yasal faizi ile birlikte ödenebilmesi ₺51.000,00 ödenek tahsis 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2014 tarihli birinci birleşiminde 

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

İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 24.07.2014 tarih 3291 

sayılı yazılarında belirtilen, İl Özel İdaresinden emekli olan işçilerin yıllık ücretli izin alacaklarının 

ödenmemesine dayanarak açtıkları davalarda idarece ödenmesi gereken meblağ takibe konulmuş 

olup, ödemeler Hukuk Müşavirliği tarafından yapılacağından ihtiyaç duyulan ₺90.000,00 ödeneğin 

temin edilerek, bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması teklifi hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 

Mahkeme kararı ile tazmin edilen ₺90.000,00 nin ödenebilmesi için gerekli ödeneğin tahsis 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

          

        İl Genel Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Çiftlikköy siteler mahallesinde yapılması 

planlanan okul için her sene bütçede ödenek ayrıldığını fakat okulun bir türlü yapılamadığından 

ayrılan ödenek harcanamadan başka yerlerde kullanıldığını bu arsa üzerindeki durumun İl Genel 

Meclisi olarak ele alınarak çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, Çiftlikköy Siteler Mahallesinin bir okula ihtiyacının olduğunu ve bütçede 

her sene bu okul için ödenek ayrıldığını, ancak bu arsayla ilgili bir takım sorunlar yaşandığını, 

kültür varlıklarından gelen rapora göre o arsa üzerinde tarihi eser bulunması ve arsanın sit alanı 

olarak koruma altına alınmasından dolayı bu arsada okul yapılmasının mümkün olmadığını, fakat 

bir hayırseverin başka bir yerde okul için arsa bağışladığını, en kısa zamanda o arsa üzerinde okul 

yapılması ile ilgili çalışların yapılacağı bilgisini meclise sundu. Yapılan müzakereler neticesinde; 

Bahar Doğan tarafından sözlü olarak gündeme getirilen ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edilen önergede belirtilen, Çiftlikköy Sahil Mahallesinde yapılması gereken okul için mevcut yer 

veya başka bir yer için gerekli araştırmanın yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak 

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

edilmesi hususu olandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 



 

        Meclis Başkanı tarafından yeraltı suları ile ilgili çalışmalar hakkında meclise bilgi verildi. 

Meclis üyelerinden İbrahim Akay tarafından sözlü olarak gündeme getirilen, Armutlu ve Termal 

İlçeleri sınırları haricindeki bölgelerde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve 

işletilmesi için talep sahiplerine arama izni verilmesi hakkındaki sözlü önergesinin gündeme 

alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uyarınca; İlimizin ekonomisine katkı sunmak ve İl 

Özel İdaresinin mali kaynaklarının arttırılmasına olanak sağlamak amacıyla yatırımcı firma ve 

kuruluşların yapmak istedikleri yatırım faaliyetlerinin engellenmemesi için, mevcut jeotermal 

kaynakların kullanıldığı ve aynı zamanda turizm bölgesi olan İlimiz, Armutlu ve Termal İlçeleri 

sınırları dışındaki bölgeler için jeotermal kaynak arama talebinde bulunanlara arama izninin 

verilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile 

Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oyandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

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

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

olağan toplantısının 01.09.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

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

toplantısına son verildi.  
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