
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN  

TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimine tüm meclis 

üyelerinin ortak talebi üzerine 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar 

DEMİREL’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 birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi 

ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan 

Yalova İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Çalışma ve Performans Programı hakkında tüm ihtisas 

komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 

2015 performans programının bütçedeki değişikliğe bağlı olarak varsa gerekli değişiklikler 

yapıldıktan sonra bütçeden önce görüşülerek karara bağlanmasını talep ediyorum dedi. Yapılan 

müzakereler neticesinde; İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısında bütçe 

çalışmaları sırasında varsa yapılacak değişikliklere bağlı olarak performans programında da 

gerekli değişikler yapıldıktan sonra 2015 yılı performans programının bütçeden önce 

görüşülerek karara bağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. 

maddesine dayanılarak çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. 

maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Bütçe Tasarısı konusu 

müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 2015 Yılı Bütçe Tasarısının 

yasal süresi içerisinde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 26. maddesinin Ek Madde 1’in (20.2.2014-6525/37 md.) 5. fıkrası gereğince, Yalova 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin 

hizmetler kapsamındaki yatırım projelerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin gerçekleşen 

en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında 2015 yılı için ödenek ayrılması ile ilgili İl 

Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 08.10.2014 tarih ve 965 sayılı talep yazıları okundu. 

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

konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde Plan ve bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Paşakent Mahallesi B Blok 1 Kat 57, 58, 59, 64 ve 65 nolu 

işyerlerinin 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere İl 

Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Yalova İl Müftülüğünün 31.10.2014 tarih ve 1280 sayılı 

yazıları ile Paşakent Mahallesi B Blok 1 Kat 57, 58, 64 ve 65 nolu işyerlerinin sosyal ve 

kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Yalova Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Yalova 

Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 24.10.2014 tarih ve 1886 sayılı talep 

yazıları okundu, 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 konuları görüşmek üzere 04.11.2014 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım 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 KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 04.11.2014 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, 

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 dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 

maddesi kapsamında, Çiftliköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Polis Merkezi Amirliği 

hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tefrişat malzemeleri ile 2 adet çok fonksiyonlu 

yazıcının alımı için İl Özel İdaresi bütçesinden toplam ₺15.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile 

ilgili Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğünün 21.10.2014 tarih ve 100 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. 

  

         Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 

maddesi kapsamında, Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve bu 

sayede suçun meydana gelmeden önlenmesine olanak sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan 

ilave motosiklet alımı ve broşür hazırlanması işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 

bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 02.10.2014 

tarih ve 18 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. 

 

         Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Kocadere Belediyesinin Köy Tüzel Kişiliğine 

dönüştürülmesi ve burada görevli personelin İl Özel İdaresine devredilmesi sebebiyle 2014 yılı 

bütçesinin bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği 

anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan ve yazı ekindeki listede belirtilen harcama kalemlerine 

₺120.000,00 ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, ödenek 

ihtiyacı olan harcama kalemlerine aktarma yapılması amacıyla, İl Özel İdaresinin 2014 yılı 

bütçesinin hangi harcama kalemleri arsında aktarma yapılabileceğinin tespit edilmesinden 

sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre belediye sınırları dışında kalan bölgelerde 

bu kanunla emredilen görevlerin yerine getirilmesi görevi İl Özel İdaresine ait olup, 5199 sayılı 

kanunla ilgili görevlerin tek elden yapma yönünde bir girişim başlatılarak, bu kanun 

kapsamında belirtilen faaliyetlerin yapılabilmesi için kurulacak olan birliğe 2015 yılı bütçesine 

ödenek konulması ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğü-Yalova Şube 

Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 222479 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, belediyelerin imkânları dâhilinde bazı çalışmaların yapıldığını, ancak yapılan 

çalışmaların yeterli olmadığını, ilimizde bu konuda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için 

gerekli hassasiyetin gösterilerek bu sorunun çözüme kavuşturulmasının gerekli ve yararlı 

olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. İbrahim Akay söz alarak, sokak hayvanlarının 

kısırlaştırılması konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesini ve başta başıboş köpekler olmak 

üzere sokak hayvanları ile mücadele edilmesi, aşılama, kayıt altına alma ve rehabilitasyonu 



 

konularında işbirliği içinde çalışma yürütülmesinin önemli ve yararlı olacağı hususunu dile 

getirdi. Ardından; Yalova Belediyesi öncülüğünde, ilimizde bulunan yerel yönetimler arasında 

sokak hayvanları konusunda ortak çalışmalar yapılması amacıyla bir işbirliği protokolü 

yapılması, yapılacak işbirliği protokolü çerçevesinde başıboş köpekler öncelikli olmak üzere 

sokak hayvanları ile il düzeyinde mücadele edilmesi, sokak hayvanlarının aşılanması, kayıt 

altına alınması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu konusunda işbirliği protokolü hazırlanarak 

imzalanması ve imzalanacak işbirliği protokolü çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülmesi ile 

ilgili Yalova Belediye Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 7655194 sayılı yazıları okundu ve her 

iki talebin birleştirilerek gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için işbirliği protokolü hazırlanarak 

imzalanması, imzalanacak işbirliği protokolü çerçevesinde bu hususta ortak çalışmalar 

yürütülmesi ve 2015 yılı bütçesinde gerekli ödeneğin ayrılması teklifinin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    

         

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.11.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım 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 KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 05.11.2014 Çarşamba 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 yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin de kurucu üyesi olduğu Yalova 

Model Ormanı Derneği Heyetinde görev almak üzere İl Genel Meclisi Üyeleri arasından bir 

temsilcinin seçilmesi ile ilgili Model Ormanı Derneğinin 12.09.2014 tarih ve 22 sayılı yazıları 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Yalova Model Ormanı Derneği Heyetinde görev 

almak üzere İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem Soyer’in seçilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 29.12.2013 tarih ve 160 

sayılı kararına istinaden 2014 yılında çalıştırılmak üzere 6 adet teknik personel bir yıl 

süreliğine istihdam edilmiş, İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik personel olmadığından, 

aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla,  İl 

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

ihdas edilen ve münhal bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere 2015 yılında ihtiyaç 

duyulan toplam 6 adet teknik personelin sözleşmeli olarak çalıştırılması ile ilgili İl Genel 

Meclisinin 29.12.2013 tarih 160 sayılı meclis kararı okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 

söz alarak, İl Özel İdaresinin gelirlerinin belli olduğunu, yapılacak işin fazla olmadığını, yeni 

personel istihdam etmek yerine, işlerin daha verimli yürütülmesi için gereken çabanın 

gösterilmesini, ayrıca konuyu Sayın Valimiz ile paylaşmadan meclisin gündemine 

getirilmesinin doğru olmadığını, konuyu Sayın Valimizle paylaştıktan sonra mecliste 

görüşülmesi gerektiğini, ille alınmak isteniyorsa konunun komisyona havale edilmesini ve 

idare yetkililerinin komisyonu bilgilendirdikten sonra mecliste değerlendirilmesinin daha doğru 

olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, Bahar beyin bu konudaki 

söylediklerine katılmadığını, özellikle teknik personel konusunda ciddi eksikliğin olduğunu, 6 

adet teknik personel alımı için 2 adet müracaatın olduğunu, 2015 yılında çalıştırılmak üzere 2 

adet teknik personelin sözleşmeli olarak istihdam edildiğini, özellikle İl Özel İdaresinin görev 

alanına giren alt ve üstyapı projelerinin ve keşiflerinin hazırlanmasında büyük sıkıntıların 

yaşandığını, bunun da kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde büyük sorunlara neden 

olduğunu, dolayısıyla teknik personelin istihdamı ve bu konuda komisyona havale edilmeden 

karar alınmasının gerekli ve yararlı olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan 

müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik personel olmadığından, 

aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 

ihdas edilen ve münhal bulunan kadrolarda 1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet Şehir Plancısı, 1 

adet Elektrik Teknikeri, 2 adet İnşaat Teknikeri ve 1 adet Harita Teknikeri olmak üzere toplam 

6 adet teknik personelin 2015 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılması hususu Bahar Doğan, 

Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlhami Başkan’ın ret oyuna karşı, diğer tüm 

üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İlimiz köylerinin altyapı hizmetleri, derelerin 

temizliği, içme suyu inşaatları, kanalizasyon çalışmaları, köy yolları stabilize yol yapımı gibi 

faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında 2015 yılında İdaremize ait iş makinelerini 



 

kullanmak üzere 6 (altı) adet Operatör ile 1 (bir) adet Atölye Ustasının hizmet alımı yöntemiyle 

çalıştırılması, söz konusu hizmet alımı giderleri için 2015 yılı bütçesinde gerekli ödeneğinin 

ayrılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 

04.11.2014 tarih ve 4741 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl özel 

İdaresinin görev alanında bulunan hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için 6 adet teknik 

personel ve 1 adet Atölye Ustasının 2015 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.11.2014 Perşembe günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım 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 KASIM AYI OLAĞAN  

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 06.11.2014 Perşembe 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 onuncu maddesinde yer alan, Valiliğin bünyesinde oluşturulan Ulusal 

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca İl Özel İdaresi ana hizmet binasında yapılan 

inceleme ve denetleme sonucunda, engellilerin kullanımını gerektiren otopark, asansör, tuvalet, 

merdiven, kapı, pencere vb. tüm hizmetlerle ilgili eksikliklerin 5378 sayılı Engelliler Hakkında 

Kanunun geçici 2. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında 

giderilmesi ve bu işlerde kullanılmak üzere gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusu 

müzakereye açıldı. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 2014 yılı bütçesinden ödenek 

ayrılmasının mümkün olmadığını, 2015 yılı bütçesinde bu işler için ödenek öngörüldüğünü, 

ayrılan ödenekle söz konusu eksikliklerin giderilmesi gerektiği hususundaki görüşünü meclise 

iletti, Bahar Doğan söz alarak, bu konuda yalnız ülkemizde değil tüm gelişmiş ülkelerde 

çalışma başlatıldığını ve uygulamaya alındığını, hükümetin 22 Aralık 2014 tarihine kadar süre 

verdiğini, mümkünse bu yıl bütçesinden ödenek tahsis edilmesinin daha doğru olacağını, 

konunun komisyona havale edilmesi ve komisyonda görüşüldükten sonra mecliste 

değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan 

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

Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin on birinci maddesinde yer alan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 

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

İdaresine ait olan lojmanların banyo-WC, pencere ve kapıların onarımı, çatı ısı yalıtımı ve dış 

cephe mantolama işlerinin yaptırılması ve bu işlerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 

bütçesinden gereli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.11.2014 tarih ve 4711 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. 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve 158 

sayılı kararıyla satışı kararlaştırılan, ancak İdare tarafından yapılan inceleme ve araştırma 

sonucunda; araçların tescil işlemleri ve bu işlemler için gerekli olan bakım ve onarım 

masraflarının satış bedellerinden daha yüksek olması, bunun da kamu kaynağının heba 

olmasına neden olacağı gibi hususların göz önünde bulundurularak, 3 adet iş makinesinin 

piyasaya satışı yerine HURDASAN A.Ş.’ye satış suretiyle devredilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 4703 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, 77 AU 441 BMC Levent Kamyon, 77 AC 451 Bedford Vidanjör ve 

77 AC 706 Bedford Damperli Kamyonun HURDASAN A.Ş.’ye satışı suretiyle devredilmesi ve 

kayıtlardan düşümünün yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.11.2014 Cuma günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 

son verildi. 

 
 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 07.11.2014 Cuma 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 on üçüncü maddesinde yer alan,  Çınarcık Belediyesinin maddi imkânsızlıkları 

nedeniyle, İller Bankası A.Ş. tarafından Çınarcık İlçesi, Çalıca Köyü sınırlarında kamu adına 

gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan 

yolların kazı sebebiyle bozulan kısımlarının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla stabilize 

yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da 

belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, 

Çınarcık Belediyesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle, İller Bankası A.Ş. tarafından Çınarcık 

İlçesi, Çalıca Köyü sınırlarında kamu yararına gerçekleştirilen hizmetlerinden dolayı İl Özel 

İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yolların kazı sebebiyle bozulan kısımlarının İl 

Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla stabilize çalışmasının yaptırılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, Teşvikiye Belediyesinin maddi imkanlarının 

kısıtlı olması sebebiyle, turizm açısından önemli ölçüde ziyaretçilerin kullandığı gezi 

alanlarından biri olan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi, balıkhane mevkiinde yaklaşık 3 km lik 

yolun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi 

bütçe imkânlarıyla stabilize ve asfalt yapılması ile ilgili Teşvikiye Belediye Başkanlığının 

17.09.2014 tarih ve 491 sayılı talep yazılar 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. 

        İlimiz, Çınarcık İlçesi, Esenköy Mevkiinde bulunan ve Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun 23.02.2012 tarih ve EÜ/3703-15/2254 numaralı ManastırRES ve 22.11.2012 tarih 

ve EÜ/4129-2474 numaralı EsenköyRES projesi ile ilgili 10 adet 1/5000 Nazım ve 34 

adet1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Paftaları ile Açıklama Raporu ve konu ile ilgili kurum 

görüşlülerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması ile ilgili İl Özel 

İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 06.11.2014 tarih ve 4781 sayılı yazıları 

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

üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.     

        222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesinin (b) bendi uyarınca, İl Özel 

İdaresinin 2015 yılı bütçesinden %20 payı oranında İlköğretim Hizmetleri için ayrılan ödenek 

miktarının yazıda belirtildiği şekilde planlanması ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

06.11.2014 tarih ve 5097490 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinin görüşmeleri 

sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi değerlendirmeye alınarak, yazıda belirtilen 

doğrultuda ödenek tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 03.11.2014 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 26. maddesinin Ek Madde 1’in (20.2.2014-6525/37 md.) 5. fıkrası 

gereğince, Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün afet ve acil durumlar ile sivil 

savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projelerinde kullanılmak üzere İl Özel 

İdaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında 2015 yılı için 



 

ödenek ayrılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, raporda belirtildiği gibi; Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 

afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projelerinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde ₺160.000,00 ödenek ayrılması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 04.11.2014 tarihli ikinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Polis Merkezi Amirliği hizmetlerinde 

kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tefrişat malzemeleri ile 2 adet çok fonksiyonlu yazıcının 

alımı için İl Özel İdaresi bütçesinden toplam ₺15.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi 

hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinde bu iş için ödenek 

ayrılmadığından ve İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı Çiftlikköy İlçe Emniyet 

Müdürlüğü tarafından talep edilen ödeneğin tahsis edilmesinin mümkün olmadığı hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 04.11.2014 tarihli ikinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi ve bu sayede 

suçun meydana gelmeden önlenmesine olanak sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan ilave 

motosiklet alımı ve broşür hazırlanması işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 

gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Toplum Destekli 

Polislik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ilave motosiklet alımı ve broşür hazırlanması işlerinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde ₺100.000,00 ödenek ayrılması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 03.11.2014 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Paşakent Mahallesi B Blok 2 Kat 57, 58, 59, 64 

ve 65 nolu işyerlerinin Yalova İl Müftülüğüne ve Yalova Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi 

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

komisyon raporunda belirtildiği gibi; Paşakent Mahallesi B Blok 2 Kat 56, 57, 58, 64 ve 65 

nolu işyerlerinin 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere 

İl Müftülüğüne tahsis edilmesi, B Blok 2 Kat 51, 54, 55, 60, 63 ve 70 nolu işyerlerinin ise 

sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Yalova Belediyesine tahsis edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 04.11.2014 tarihli ikinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, 5199 sayılı kanunla ilgili görevlerin tek elden yapma yönünde bir girişim 

başlatılarak, bu kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin yapılabilmesi için kurulacak olan 

birliğe 2015 yılı bütçesine ödenek ayrılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; sokak 

hayvanlarının rehabilitasyonu için işbirliği protokolü hazırlanarak imzalanması, imzalanacak 

işbirliği protokolü çerçevesinde bu hususta ortak çalışmalar yürütülmesi ve kurulacak olan 

birliğe İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde ₺20.000,00 ödenek ayrılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.11.2014 Cumartesi günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 

son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

         İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine 08.11.2014 

Cumartesi günü saat 10.00’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 on beşinci maddesinde yer alan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 9. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince, 

kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla hazırlanan ve 2015-2019 yıllarını 

kapsayan Yalova İl Stratejik Planının onaylanması teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi, Valilik Makamınca oluşturulan komisyon ile sivil toplum 

kuruluşlarının katılımıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi 

ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesine uygun olarak hazırlanan ve 2015-2019 

yıllarını kapsayan Yalova İl Stratejik Planı çalışmaları tamamlanarak bir kitapçık halinde ekte 

sunulan 2015-2019 Yıllarına Ait Yalova İli Stratejik Planının onaylanması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası Teras 

Katının sosyal faaliyet alanı olarak değerlendirilmek üzere hazırlanan proje ve keşif 

doğrultusunda İl Özel İdaresi bütçesinden yeterli ödeneğin tahsis edilerek gerekli 

düzenlenmenin yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 

03.11.2014 tarih ve 4710 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

söz konusu terasın hangi amaçlara yönelik olarak kullanılacağı ve ne gibi tadilatın yapılacağı 

hususunun irdelenmesi için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi 

gerektiğini, aciliyet arz ediyor ise komisyon bir iki gün içerisinde raporunu tanzim ederek 

meclise sunabileceklerini, dolayısıyla bu konunun komisyona havale edilmesini ve komisyonda 

görüşüldükten sonra mecliste değerlendirilmesini talep ediyorum dedi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, konunun önümüzdeki Pazartesi günü (10.11.2014) yapılacak olan toplantıya 

yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.11.2014 Pazar günü saat 10.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine son 

verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 09.11.2014 Pazar 

günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda 

başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden 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’un toplantıya iştirak ettikleri, Fehmi Öncü’ün ise 

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

vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle 

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

 

        Gündemin on yedinci maddesinde yer alan, Çiftlikköy Siteler Mahallesinde yapımı 

planlanan İlköğretim Okulu için ayrılan ödeneklerin yer sorunu yüzünden başka hizmetlere 

aktarıldığından, bu mahalledeki okul ihtiyacının giderilmesi için yer sorununun 

değerlendirilerek acil olarak çözüme kavuşturulması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor ve Kültür Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün konu ile ilgili 16.10.2014 tarih ve 1470 

sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Sayın Valimizin ilçemizi 

ziyareti sırasında bu konunun gündeme geldiğini, kültür varlıkları ile ilgili incelemenin 

yapılması için ₺15.000,00 gibi bir ödeneğe ihtiyaç olduğunu, ödenek tahsis edilmesi için 

konunun Plan ve bütçe Komisyonuna havale edilmesini ve komisyonda görüşüldükten sonra 

mecliste değerlendirilmesinin daha uygun olacağı hususunu dile getirdi. İbrahim Akay söz 

alarak, söz konusu ödeneğin belediye tarafından tahsis edileceğini, İl Özel İdaresi bütçesinden 

ödenek tahsis edilmesine ihtiyaç kalmadığını, bu nedenle konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havalesine gerek olmadığı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi, Çiftlikköy İlçesi, Siteler Mahallesindeki okul ihtiyacının 

giderilmesi için okul yeri olarak planlanan arsa hakkında yaşanan sorun ve çözüm yollarıyla 

ilgili İl Özel İdaresi kanalıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi istenmiş, istenen bilginin 

alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         

        Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. 

maddesi gereğince, Sayıştay Müfettişlerince İl Özel İdaresinin 2013 yılı mali işlemleriyle ilgili 

yapılan teftiş sonucunda hazırlanan Denetim Raporu İl Genel Meclisi Üyeleri huzurunda 

okunarak meclisin bilgisine sunuldu.  

          

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.11.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 

son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

          İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine 10.11.2014 

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. 
 

        İl Genel Meclisinin 08.11.2014 tarihli altıncı birleşiminde incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi Ana Hizmet 

Binası Teras Katının sosyal faaliyet alanı olarak değerlendirilmek üzere hazırlanan proje ve 

keşif doğrultusunda gerekli düzenlenmenin yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi; Ana Hizmet Binası teras katının yalıtımı (izolasyon) yapılarak,  bir kısmının kapılı alan 

haline getirilmesi ve bu alanın, mescit, sosyal faaliyet alanı ve gerektiğinde çalışma büroları ve 

malzeme deposu gibi hizmetlerde kullanılacak şekilde düzenleme yapılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 03.11.2014 tarihli birinci 

birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonunun 2015 yılı bütçesi ile ilgili çalışmaların 

tamamlanmasının ardından, gerektiğinde bütçeye uygun olarak revize edilmesi için ihtisas 

komisyonlarına süre verilen, Yalova İl Özel İdaresinin 2015 yılı çalışma ve performans planı 

teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde; komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 6. ve 

31. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 11. maddeleri 

gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi Yatırımcı Birimlerinin 2015 yılı Performans Programına 

teklif edilen projelerden, daha verimli ve gerçekleştirme olanağı bulunan projeler önem ve 

öncelik sırasına göre belirlenerek kitapçık haline getirilmiş olup, kitapçık haline getirilerek 

meclise sunulan İl Özel İdaresinin 2015 yılı çalışma ve performans planının onaylanması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
       
        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 03.11.2014 tarihli birinci 

birleşiminde yasal süresi içerisinde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Bütçe Tasarısı hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin 2015 

Mali Yılı Gelir Bütçesi ₺15.660.000,00, Gider Bütçesi ₺15.660.000 olarak denk bir şekilde 

tahmin ve tespit edilmiş olup, İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Bütçe Tasarısı raporda belirtildiği 

şekliyle onaylanması işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Ardından Bütçe Kararnamesi 

madde madde okundu, ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi 

oybirliğiyle kabul edildi.  
 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.11.2014 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine son 

verildi. 
 
 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu 

birleşimine 11.11.2014 Salı 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, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, 

Murat Bektaş Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak 

ettikleri, Muharrem Soyer’in ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen 

bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi 

okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun 

olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin yirminci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 

2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Projeksiyon eşliğinde bütçe kalemleri tek tek 

okutulmak suretiyle İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. 

 

        İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin 

edilen ₺201.500,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad 

okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevcut 

üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.11.2014 Çarşamba günü saat 

15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının 

dokuzuncu birleşimine son verildi 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ONUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine 12.11.2014 

Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis 

toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 yirmi birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.668.916,00 olarak 

tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle 

İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, İl 

Özel İdaresi bütçesinden, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu İllerinin içinde 

olduğu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı için ₺114.024,00 ödenek ayrıldığını, İlimizin 

sunduğu projelerin marka tarafından yeterince desteklenmediğini, MARKA’ya sunulan 

projelerin hak ettiği desteği alması için ilgili ve yetkili makamlar tarafından girişimde 

bulunulmasının yararlı olacağı hususundaki görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde; 

 

        İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak 

tahmin edilen ₺1.464.916,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 

düzeyi ile 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺204.000,00 gider 

bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ayrı ayrı ad okunmak suretiyle 

oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 13.11.2014 Perşembe günü saat 

15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının 

onuncu birleşimine son verildi 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine 

13.11.2014 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 yirmi birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺5.076.600,00 

olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak 

suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 

 

        İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01-Genel Kamu 

Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺5.076.600,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında 

işletme ruhsatı verilen işletmeler ile işletme ruhsatı talebinde bulunan hak sahiplerine 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 20. 

maddesi uyarınca idare payı olarak alınacak gayrisafi hasılatın %1 lik pay ile, aynı 

Yönetmeliğin 25. maddesinin 6’ıncı fıkrası uyarınca, turizm belgeli tesisler, kültür ve 

turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezleri tarafından 

kullanılan jeotermal kaynaklardan tahsil edilecek idare payı için metreküp birim 

cinsinden bedel belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 

meclisimize havaleli 12.11.2014 tarih ve 4840 sayılı yazıları okundu. 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. 

  

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 14.11.2014 Cuma günü saat 

15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on 

birinci birleşimine son verildi 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine 

14.11.2014 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 

meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 yirmi üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğine 

ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺25.000,00 olarak tahmin edilen gider 

bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin 

bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 

 

        İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin 

edilen ₺25.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad 

okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye 

açıldı. ₺705.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde 

tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler 

neticesinde; 

 

        İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin 

edilen ₺705.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad 

okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 15.11.2014 Cumartesi günü saat 

11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on 

ikinci birleşimine son verildi 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

         İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü 

birleşimine 15.11.2014 Cumartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 yirmi dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. 2015 yılı için 

tahmin edilen ₺2.855.484,00 gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 

okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, Siteler Mahallesinde yapımı planlanan okul yeri ile ilgili sorunun giderilmesi 

için bir miktar ödenek ayrılmasının uygun olacağı görüşünü dile getirdi. İbrahim Akay 

söz alarak, bu aşamada yeni bir fasıl açılıp ödenek aktarılmasının uygun olmadığını, 

okul inşaatı ve yer sorunu ile ilgili çalışmalar sırasında gerektiğinde ödenek tahsis 

edilmesinin daha uygun olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün; 

 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺425.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

              

        06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺150.000,00 gider 

bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı 

ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        09-Eğitim Hizmetleri için tahmin edilen ₺2.280.484,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 16.11.2014 Pazar günü saat 

11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on 

üçüncü birleşimine son verildi. 
 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 
 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

         İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü 

birleşimine 16.11.2014 Pazar günü saat 11.00’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, İlami Başkan, İbrahim 

Akay, Murat Bektaş Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak 

ettikleri, Ahmet Kaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu 

üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi 

okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun 

olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 

        Gündemin yirmi beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺2.360.000,00 olarak 

tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle 

meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Yatırım ve 

İnşaat Müdürlüğünün; 
 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺1.090.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
              

        04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺520.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        05-Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin edilen ₺500.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺250.000,00 gider 

bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı 

ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 17.11.2014 Pazartesi günü saat 

11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on 

dördüncü birleşimine son verildi. 
 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 
 

 

 

 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

         İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci 

birleşimine 17.11.2014 Pazartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 yirmi altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺470.000,00 olarak tahmin 

edilen gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin 

bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, Ekonomik İşler ve Hizmetler için 

sehven ₺717.712,00 olarak belirtilen rakam ₺460.000,00 olarak düzeltildi ve İl Özel 

İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesinin oylamasına geçildi; 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺10.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.              

        04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺460.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

        Bütünleşik Kıyı Kenar çizgisi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

hazırlanan 1/50000 ölçekli plan hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri 

tarafından meclise bilgi verildi. 

        İl Genel Meclis üyelerinden İbrahim Akay tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 13. maddesi kapsamında gündeme getirilen ve gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edilen, İlimiz, Merkez İlçe, Samanlı Köyünde İl Özel İdaresi mali 

kaynaklarıyla yaptırılan düğün salonunun muhtarlıkça kullanım amacına aykırı olarak 

üçüncü şahıslara kiraya verildiğini, köy sakinlerinin düğün ve köy derneği 

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yaptırılan binanın bu şekilde kiraya verilmesinin 

doğru olmadığı kanaatini taşıdığını,  konunun komisyona havale edilmesini ve gerekli 

incelemenin yapılmasından sonra bir rapor halinde meclise sunulması gerektiği 

hususundaki görüşünü meclise iletti. 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 18.11.2014 Salı günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci 

birleşimine son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 
 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine 

18.11.2014 Salı 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, 

Murat Bektaş Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, 

Fehmi ÖNCÜ’nın ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis 

Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin yirmi yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.837.500,00 olarak tahmin 

edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin bilgisine 

sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺1.735.500,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 

gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.          

        08-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺100.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. 

₺160.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak 

suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğünün; 

        02-Savunma Hizmetleri için tahmin edilen ₺160.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 

gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

         İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺100.000,00 

olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle 

meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğünün; 

        03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tahmin edilen ₺100.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Jandarma Komutanlığına ait 2015 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺200.000,00 

olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle 

meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kamera 

Sistemi Kurulum Projesi “İl Jandarma Komutanlığı Köylere Kamera Sistemi Kurulum Projesi” 

şeklinde düzeltildi ve İl Jandarma Komutanlığının gider bütçesinin oylamasına geçildi;  

        03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tahmin edilen ₺200.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 19.11.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine 

son verildi. 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine 

19.11.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 yirmi sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2015 yılı gider 

bütçesinin ayrıntılı harcama programı üçer aylık dilimler itibariyle görüşüldü. 

Projeksiyon eşliğinde 3’er aylık ayrıntılı harcama programı hakkında meclise bilgi 

verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresinin 2015 yılı için tahmin edilen 

₺15.660.000,00 gider bütçesinin ayrıntılı harcama programı 3’er aylık dilimler itibariyle 

toplamları üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  

        

        İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali Çorbacı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

13. ve 18. maddeleri kapsamında gündem dışı söz alarak, araç parkı çalışmaları 

konusunda bazı problemlerin olduğunu, ekiplerin sabah geç saatte iş mahalline ulaşıp, 

erken saatlerde iş mahallini terk edip şantiyeye geri döndüklerini, bu durumun çalışma 

saatleriyle ilgili zaman kaybına neden olduğunu, zaman kaybının önlenmesi ve 

hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, 

bu husustaki sözlü önergemin gündeme alınmasını talep ediyorum dedi. Sözlü 

önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan alt ve üstyapı 

hizmetlerinin aksatılmadan ve zaman kaybına neden olmadan yürütülmesine olanak 

sağlanması amacıyla konunun detaylıca araştırılması, ekiplerin ve iş makinelerinin iş 

mahalline gidiş-dönüşleri ile oradaki çalışmaların disiplin altına alınması için gerekli 

tedbirlerin alınması teklifinin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulmak üzere tüm 

İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 20.11.2014 Perşembe günü saat 

15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on 

yedinci birleşimine son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 
 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine 

20.11.2014 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 

meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 yirmi dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Gelir 

Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi müzakereye açıldı. Projeksiyon eşliğinde 

gelir kalemleri hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İl 

Özel İdaresinin gelirlerininim %99’unun İller Bankası ve faizlerden geldiğinin anlaşıldığını, 

İdarenin gelirlerinin attırılması için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini, tersanelerden ve 

jeotermal kaynaklardan alınan idare payı ve su kullanım bedellerinin eksizsiz olarak tahsil 

edilmesi ve gelirlerin arttırılması yönelik olarak hem meclisin, hem de ilgililerin ve yetkililerin 

daha gayret ve çaba içerisinde olmaları yönündeki görüşünü meclise iletti. İbrahim Akay söz 

alarak, tersanelerden yalnızca kapalı alan için harç alındığını, faaliyette olan tersane sayısının 

çok fazla olmadığını, oradan elde edilen gelirin fazla bir rakam teşkil etmediğini, jeotermal su 

kullanım bedeli hakkında komisyon çalışmasının devam ettiğini, Aralık ayı toplantısında 

raporu meclise sunacaklarını dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, İl Özel İdaresinde gelir 

servisinin olup olmadığını ve bunu denetleyen bir mekanizmanın bulunup bulunmadığını, İdare 

alacaklarının kayıt altına alınıp tahsil edilmesi, ödemeyenler hakkında gerekli yasal işlemlerin 

zaman geçirilmeden başlatılması gerektiği hususundaki görüşünü meclise sundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde;  

 

        İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi: 

        

      ₺58.500,00 olarak tahmin edilen 1-Vergi Gelileri, ₺200.000,00 olarak tahmin edilen        

3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile  ₺15.401.500,00 olarak tahmin edilen 5-Diğer Gelirler 

(İller Bankası-Faizler) ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 

gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Çınarcık İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere o ilçeden il genel meclisine 

seçilen üyeler arasından bir temsilcinin belirlenmesi ile ilgili Çınarcık Kaymakamlığı İlçe Yazı 

İşleri Müdürlüğünün 19.11.2014 tarih ve 1558 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, İlçe İnsan Hakları kurulunda görev 

almak üzere temsilci seçilmesi konusu Cumartesi günü yapılacak toplantıda değerlendirilmesi 

benimsendi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 21.11.2015 Cuma günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci 

birleşimine son verildi. 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu 

birleşimine 21.11.2014 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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 otuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Gelir 

Bütçesinin Finansman Programı müzakereye açıldı. Finansman kalemleri hakkında 

projeksiyon eşliğinde meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde;  
 

        İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle 

Finansman Programı: 
 

        Birinci 3 aylık döneme ait ₺3.915.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 

        İkinci 3 aylık döneme ait ₺3.915.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 

        Üçüncü 3 aylık döneme ait ₺3.915.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 

        Dördüncü 3 aylık döneme ait ₺3.915.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        İl Genel Meclisinde yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe 

ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 2015 Mali Yılı İl Özel İdaresi 

Gider Bütçesinin her biriminin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, ayrıntılı 

harcama programlarının ise üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, gelir 

bütçesinin finansman ve ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyleri itibariyle 

toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle bölüm bölüm yapılan oylaması sonunda, 

gelir ve gider bütçesinin denk bir biçimde ₺15.660.000,00 olarak tahmin edilerek, 

oylama cetvellerinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
         

        İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasının 3. Katının tadilat ve tamirat işleri ile 

Güneyköy İmar Planı 18. Madde Uygulaması giderlerinde kullanılması için toplam 

₺100.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 21.11.2014 tarih ve 5008 sayılı yazıları okundu. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Yurt Yapım Projesi faslında ₺100.000,00 

ödenek kaldığını, söz konusu ödeneğin imha olmaması için özellikle köylerin öncelikli 

altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere bir planlama yapılmasının daha doğru olacağı 

kanaatini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ YİRMİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yirminci birleşimine 

22.11.2014 Cumartesi günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 

meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Gündem maddelerine geçmeden önce 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. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 21.11.2014 tarihli on 

dokuzuncu birleşimde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasının 3. Katının tadilat ve tamirat 

işleri ile Güneyköy İmar Planına ait 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması 

giderlerinde kullanılmak üzere toplam ₺100.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında 

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

kullanılmayan ödeneklerle ilgili Aralık ayı sonunda olağanüstü toplantı yapılacağını, o 

toplantıda devir ve aktarmalarla ilgili konunun görüşüleceğini, artan ödeneklerin imha 

edilmeden köylerin zorunlu ve acil yapılması gereken başta sıcak asfalt yapım işlerinde 

kullanılması için ilgili harcama kalemine aktarılmasının yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin 

Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Yapım Projesi faslında bulunan ve kullanılamayacağı anlaşılan 

ödeneğin ₺85.000,00 sinin, İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasının 3. katının duvarlarının 

tadilatı, bakım ve onarım işleri ile boya badana işleri, elektrik-data tesisatlarının yapımı, arızalı 

radyatörlerin onarımı ve yer değiştirilmesi işlemleri, çatlak olan kalorifer kazanının 

değiştirilmesi ve gayrimenkullere yapılan bakım ve onarım işlerinin tamamlanmasında, 

₺15.000,00 sinin ise Güneyköy İmar Planına ait 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde 

Uygulaması işlemlerinde kullanılmak üzere bütçenin ilgili fasıl maddelerine aktarılması, ayrıca; 

Vilayetler Hizmet Birliği Yurt Yapım Projesi faslında kalan ₺100.000,00 ödeneğin İl Özel 

İdaresinin görev alanında bulunan köy yollarının sıcak asfalt yapım projesinde kullanılmak 

üzere bütçelendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 20.11.2014 tarihli on 

sekizinci birleşimde görüşülen, Çınarcık İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev almak üzere o 

ilçeden il genel meclisine seçilen üyeler arasından bir temsilcinin belirlenmesi konusu 

müzakereye açıldı. İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısında anılan İnsan 

Hakları Kurulu için üye seçildiğinin anlaşılması üzerine, yeniden üye seçilmesine gerek 

olmadığı belirtildi. 

        Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2014 yılı 

Aralık ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre Aralık 

ayı olağan toplantısının 01.12.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet 

binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 2014 yılı Kasım ayı 

olağan toplantısına son verildi.  

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 


