
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 01.12.2014 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, İbrahim Akay, Murat Bektaş Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, İlami Başkan’ın 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. 

 

        Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce, meclis üyelerinden Bahar Doğan 

gündem dışı söz alarak, bugünlerde ulusal basında sıkça yer verilen ağaçların kesildiği bölgedeki 

yolun trafik yoğunluğunun sıkça yaşandığı bir güzergah olduğunu, bu bölgede sıkça trafik 

kazalarının meydana geldiğini, acil hastaları hastaneye taşıyan ambulansların trafiğin tıkanması 

sebebiyle büyük zorluklarla ve uzun sürenin ardından hastaneye ulaştıklarını, bu durumun da bazen 

can kaybına neden olduğunu, böylesine hayati önem taşıyan Devlet projesinin hayata geçirilmesi 

için ağaçların kesilmesinin kaçınılmaz olduğunu, Karayolları projesinin uygulamaya konulması için 

söz konusu ağaçların kesildiğini, Ak Parti Yalova teşkilatının bu durumu görerek duyarlık 

gösterdiklerini, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Murat Bektaş 

söz alarak, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğundan dolayı yaşanan sorunun ortadan 

kaldırılması için hazırlanan proje kapsamında bazı ağaçların kesilmesi gerektiğini, can ve mal 

emniyeti açısından hayati önem taşıyan bu projenin biran önce hayata geçirilmesinin elzem 

olduğunu, Belediyemiz zamanında talepte bulunmuş olsaydı çevremizdeki Büyükşehir 

Belediyelerinden ağaç sökme makinelerinin temin edilmesi mümkün olurdu, ancak yine de hayati 

önem taşıyan bu projenin uygulanabilmesi için bazı ağaçların kesilmesinin gerekli olduğunu, 

kesilen ağaçlardan çok daha fazlasının dikilmesi için çalışmaların başlatıldığını, Karayolları 

tarafından hazırlanan projenin Devletimiz tarafından kısa sürede tamamlanarak, var olan bu 

sıkıntının ortadan kaldırılmasının büyük önem taşıdığı hususundaki görüşünü dile getirdi ve meclis 

çalışmalarına devam edildi.  

 

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, 

“…Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi 

tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmüne istinaden, il genel meclisi ihtisas 

komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 

05.02.2014 tarih ve 17 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi ile 

ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 5072 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 ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin 

yetki ve sorumluluk alanında bulunan gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl 

Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 8 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre 

güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 5064 

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 üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. 

maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların Kurum, Firma – Şirket 

veya Şahısların ticari hat veya diğer hizmetler (kablo, boru, kanal vb) sonucunda yapılan kazılardan 

dolayı bozulan kısımlarının onarımında kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 9 

sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 24.11.2014 tarih ve 5067 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 on yedinci maddesinde yer alan konunun aciliyetine binaen dördüncü madde olarak 

görüşülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin on yedinci 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 Mevkiindeki yaklaşık 3 km lik yolun, 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 raporlarında belirtildiği 

gibi; akaryakıt ve malzeme bedelinin Belediyesi tarafından karşılanması kaydıyla, 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak protokol çerçevesinde, İlimiz, 

Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi, Balıkhane Mevkiindeki yaklaşık 3 km lik yolun, İl Özel İdaresi 

makine parkında bulunan iş makineleri imkânlarıyla stabilize yapılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. 

maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep 

edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış 

olduğu 09.01.2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2014 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 

tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğünün 25.11.2014 tarih ve 5063 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. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.12.2014 Salı günü saat 10.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 ARALIK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Aralık ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.12.2014 Salı 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 altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bünyesinde yol yapım işlerinde sulama 

amaçlı, kanalizasyon işlerinde vidanjör olarak hizmet vermekte olan 77 ET 267 plakalı kamyonun; 

köylerde bulunan şahıslara ait fosseptik kuyularının boşaltılması ve köy kanalizasyon şebekesindeki 

tıkanıklıkların açılması işlerinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, görevlendirilecekse tahsil 

edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 

meclisimize havaleli 25.11.2014 tarih ve 5069 sayılı yazıları okundu. Meclis Üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, araç görevlendirilmesi işinin İdarenin yetkisinde olduğunu, sadece ücret 

belirlenmesi konusunun meclise teklif edilmesi gerektiğini, meclise teklif yapılırken bu hususların 

teklif yazılarında belirtilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi Yapılan müzakereler neticesinde, 

söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. 

maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin almış olduğu 09/01/2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile, İl 

Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması 

amacıyla 2014 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi 

ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 25.11.2014 tarih ve 

5068 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 sekinizce maddesinde yer alan, 2012/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 

kararının 48. Maddesinde, 2012 yılı köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında köy yollarının I. 

derece, II. derece ve köyiçi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının 

güncellenmesi için İl Özel İdare bünyesinde bir komisyon kurularak köy yolu ağının güncellenmesi 

ve buna ilişkin İl Genel Meclisi Kararının alınarak bakanlığa gönderilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 25.11.2014 tarih ve 5070 sayılı yazıları 

okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. 

Bahar Doğan söz alarak, doğru karar alınmasına olanak sağlanması amacıyla, yapılacak işlemle 

ilgili evrakta anlaşılır ifadelerin kullanılması ve detaylı açıklamanın yapılmasının gerekli ve yararlı 

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

bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

        Gündemin sekinizce maddesinde yer alan, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi 

sınırlarında, Gebze – İzmir Otoyolunun 24 km. sinde Kılıç Köyü sınırları içerisinden Yalova’ya 

geçiş sağlayan kavşağın, mevcut Taşköprü Kılıç yoluna bağlanması planlanmış olup, İl Özel İdaresi 

yol ağına alınması hakkında İl Genel Meclisinin almış olduğu 06.04.2010 tarih ve 73 sayılı kararın 

revize edilerek İl Özel İdaresinin yol ağından çıkarılması, söz konusu yolun TCK yol ağına alınması 



 

ve yeni bir yol güzergâhının belirlenerek D130 kara yoluna bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 25.11.2014 tarih ve 5066 sayılı yazıları 

okundu. Yatırım ve İnşaat Müdürü tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 

üyelerinden Bahar doğan söz alarak, 2010 yılında söz konusu yolun bir kısmının İl Özel İdaresinin 

yol ağına alındığını, bahse konu yolun ağa alınması hususunda Taşköprü Belediyesi, Karayolları ve 

İl Özel İdaresi tarafından koordineli çalışma yapıldıktan sonra, daha sonraki dönemlerde sıkıntı 

oluşturmayacak şekilde İl Özel İdaresinin yol ağından çıkarılması konusunun karara bağlanmasının 

daha doğru olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. İbrahim Akay söz alarak, yapılacak 

işlemin, yolun belli bir kısmının İl Özel İdaresinin yol ağından çıkarılarak Karayolları ağına 

alınması ve yapılacak düzenleme ile bundan sonra yapılacak hizmetlerin Karayolları tarafından 

yürütlmesi olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek 

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

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisi 

Üyelerinden İbrahim Akay tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, 

Kabaklı-Denizçalı-Akkim bağlantısı için yeni bir yol güzergâhının belirlenerek İl Özel İdaresinin 

yol ağına alınması ile ilgili sözlü önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, yol mesafesinin daha aza indirilmesi ve bu sayede hem ulaşımda 

kolaylığın sağlanması, hem de ekonomik açıdan sağlayacağı yarar göz önünde bulundurularak, İl 

Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak komisyon marifetiyle Kabaklı-Denizçalı-Akkim’den İzmit-

Yalova Karayoluna bağlantı sağlayacak şekilde bir yol güzergâhının belirlenmesi ve bu yönde 

başlatılacak çalışmanın tamamlanmasının ardından tespit edilecek güzergâhın İl Özel İdaresinin yol 

ağına alınması konusunun il genel meclisince değerlendirilmesi teklifinin 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 08.08.2014 tarihli beşinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilen, Çiftlikköy Siteler Mahallesinde yapımı planlanan İlköğretim 

Okulu için ayrılan ödeneklerin yer sorunu nedeniyle başka hizmetlere kaydırıldığından, bu 

mahalledeki okul ihtiyacının giderilmesi için yer sorununun acil olarak çözüme kavuşturulması 

teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; yer sorunu ile ilgili 

başlatılan çalışmanın biran evvel tamamlanarak, okul ihtiyacının giderilmesi amacıyla, İl Özel 

İdaresinin 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödenek çerçevesinde İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Siteler 

Mahallesi İlköğretim Okulu binasının yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.12.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Aralık ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.12.2014 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, 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. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce, İl Genel Meclisi Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

İl Genel Meclisi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ile ilgili meclise bilgi sundu. Konu ile ilgili 

önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

İdareden bu konuda bilgi alınması ve komisyona üye seçimi konusunun Cuma günü yapılacak olan 

toplantıda değerlendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisi 

Üyelerinden Kerem Eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

02.12.2014 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, konu hakkındaki bilgisini meclis üyeleriyle paylaştı. Kerem 

Eser söz alarak, konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, Bursa 

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Akköy ve Koru Beldelerinde yapımı devam 

eden Ortaburun Göleti sulama şebekesi inşaatı nedeniyle Harpiş-Çınarcıkyolu ile Kafkas sitesi 

yolları çamur deryasına döndüğünden araç ve yaya geçişlerinde sıkıntı yaşanmakta, meydana gelen 

mağduriyetin giderilmesi amacıyla bölgede yaşanan yol probleminin çözüme kavuşturulması işinin 

yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi, müteahhidi tarafından gerçekleştirilmediği takdirde söz 

konusu işin İl Özel İdaresi imkânlarıyla yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  

        Yalova Gemi İhtisas OSB kamulaştırma işlemleriyle ilgili Yalova Valiliği Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlüğünün 28.11.2014 tarih ve 729 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 6 yıldan beridir bu konunun 

çeşitli dönemlerde gündeme geldiğini, İzmit Körfez Köprüsü ve İzmir Otoyolu geçişinden dolayı 

değer kazanan Çiftlikköy bölgesinde Gemi OSB’nin kurulması istendiğini, ilgili firma 

taahhütnamede belirtilen şartlara uymadığı için İl Özel İdaresi ortaklığının meclisimiz tarafından 

uygun görülmediğini, Gemi OSB’nin Tersanelerin olduğu Altınova Bölgesinde kurulması 

gerektiğini, İl Özel İdaresinin ortağı olmadığı OSB hakkında bu şekilde idari tasarrufta 

bulunmasının doğru olmadığını, Çiftlikköy Belediyesi kabul etmediği için bu konunun İl Genel 

Meclisine sevk edildiğini dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, Çiftlikköy Belediyesi; kamulaştırma 

konusunun akademik kurumlar tarafından araştırılmasını talep ettiğini, bu talepleri yerine 

getirilmediği için Çiftlikköy Belediyesinin komisyondan çekildiğini, 6 yıldan beridir sürüncemede 

olan bu konunun yasal mevzuatı çerçevesinde biran önce çözüme kavuşturularak son noktanın 

konulması gerektiğini söyledi. İbrahim Akay söz alarak, İl Özel İdaresi olarak ortağı olmadığımız 

bir teşebbüs için komisyon oluşturup fiyat belirleme ve ödeme yapma konusunda işlem yapılması 

ileride sıkıntılara neden olabileceğini, mevzuatı açısından konunun iyice irdelendikten sonra il genel 

meclisinde değerlendirilmesinin daha doğru olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Mustafa 

Tunalı söz alarak, Altınova bölgesinde emsal rayiçlerin olması sebebiyle kendi menfaatlerini 

düşünerek Çiftlikköy bölgesinde Gemi OSB kurmak istediklerini, Gemi OSB yeri ile ilgili önemli 

sorunlar mevcutken kamulaştırma işlemlerinin tartışılmasının doğru olmadığını söyledi. Bahar 

Doğan; Sanayi Bakanlığında 17.06.2014 tarihinde tutulan ve Müsteşar Yardımcısının da imzasının 

bulunduğu tutanağı okumak suretiyle meclisin bilgisine sundu. İl Özel İdaresi Hukuk Müşaviri 

tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, ortak olunmadan 



 

talep edilen işlemlerinin İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesinin mevzuat açısından uygun olup 

olmadığı hakkında İdareden detaylı bir rapor alındıktan sonra konunun İl Genel Meclisinde 

değerlendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve 

2014 yılı ve öncesinde ruhsatsız, kaçak olarak yapılmış ve yapı sahibince yapı ruhsatı alınmayarak 

İl Encümenince yıkım kararı alınmış yazı ekindeki listede belirtilen kaçak yapıların yıkımının 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ₺3.045.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel 

İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 27.11.2014 tarih ve 5138 

sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 3 milyon liranın üzerinde 

ödenek talep edildiğini, İl Özel İdaresinin mali kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, talep 

edilen ödeneğin tamamının tahsis edilmesinin mümkün olmadığını, kaçak binaların yapılması 

aşamasında görevlilerin zamanında müdahale etmediğini ve bu husustaki görevlerini layıkıyla 

yapmayarak il genel meclisini de zora soktuklarını, ilgili görevlilerin kendilerini kurtarmak için 

konuyu meclise sevk ettiklerini, sorulduğunda meclis ödenek tahsis etmediği için kaçak yapıların 

yıkımlarının gerçekleştirilemediğini söyleyerek kendilerini kurtarma yolu bulduklarını, ödenek 

tahsis edilmediği takdirde suçlusunun İl Genel Meclisi olduğunu demeye getirileceğini, mevzuat 

gereği yıkımı yapılacak binaların masrafının tamamının kaçak yapı sahibinden tahsil edileceğini, 

dolayısıyla İl Özel İdaresi bütçesinin elverdiği ölçüde ödenek tahsisi edilerek, yıktırılan binalardan 

tahsil edilecek para ile diğer kaçak binaların peyderpey yıkımının gerçekleştirilmesinin daha doğru 

olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanununun 7. maddesi gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

Mütevelli Heyetlerinde 2015 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu 

olmayan ilçeler için 3, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi 

ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 25.11.2014 tarih ve 5071 

sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, üye seçimi konusunun araştırılarak bir 

rapor halinde meclise sunulması için konunun Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin 

uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerine konan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği 

anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, 

ödenek alınması mümkün olan ve yazı ekindeki cetvelde belirtilen fasıl maddelerinden, ödenek 

ihtiyacı olan harcama kalemlerine aktarma yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme 

Biriminin meclisimize havaleli 04.12.2014 tarih ve 5221 sayılı talep yazıları okundu. Yapılan 

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

Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, Valilik bünyesinde oluşturulan Ulusal 

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

inceleme ve denetleme sonucunda, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi 

gereğince, engellilerin kullanımını gerektiren otopark, asansör, tuvalet, merdiven, kapı, pencere vb. 

hizmetlerle ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bu işlerde kullanılmak üzere gerekli ödeneğin tahsis 

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

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2015 yılı 

bütçesinde ayrılan ödeneği çerçevesinde, ana hizmet binasının engellilerin kullanımına uygun hale 

getirilmesi için gerekli olan çalışmaların yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 



 

        Gündemin on dördüncü 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 teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İlimiz Merkez 

İlçesinde bulunan ve İl Özel İdaresine ait olan lojmanların onarım işleri ile çatı ısı yalıtımı ve dış 

cephe mantolama işlerinin 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödeneği çerçevesinde yaptırılması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.12.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.12.2014 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, 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, 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 fasıl maddesine ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin Personel Giderlerini 

Karşılama Ödeneği faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödenekten, 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince, İl Encümeni kanalıyla 

ödenek ihtiyacı olan ve ekli listede belirtilen harcama kalemlerine ₺120.000,00 aktarma yapılması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Esenköy Mevkiinde bulunan 

ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 23.02.2012 tarih ve EÜ/3703-15/2254 numaralı 

ManastırRES projesi ile 22.11.2012 tarih ve EÜ/4129-2474 numaralı EsenköyRES projesi hakkında 

hazırlanan 10 adet 1/5000 Nazım ve 34 adet1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarının 

onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, söz konusu rüzgar enerjisi 

inşaatı çalışmaları sırasında yollara verilecek zararın ilgili firmadan tahsil edileceği hususunda 

gerekli önlemlerin alınması ve yetkililerin bu konuda gerekli duyarlığı göstermelerinin yararlı 

olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. Bahar Doğan söz alarak, planların onaylanmasından sonra 

vatandaşlarımızın ve belediyelerin rahat ulaşması için söz konusu plan paftalarının Armutlu İlçesi 

ve Esenköy Beldesinde askıya çıkarılmasının yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, kurum görüşlerinin alınarak Kanun ve 

Yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı anlaşılan İlimiz, Çınarcık İlçesi, Esenköy Mevkiinde 

bulunan ve ManastırRES ve EsenköyRES Projeleri ile ilgili 10 adet 1/5000 Nazım (NİP-7289) ve 

34 adet1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Paftaları (UİP-7290), Açıklama Raporu ve konu ile 

ilgili Kurum Görüşlülerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

          Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanunu kapsamında, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim 

bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezlerinde kullanılan jeotermal kaynaklar için su 

kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 4 tane 

ilimizden konu ile ilgili bilgi ve belgelerin istendiğini, bilgi ve belgelerin komisyonumuza 

iletilmesinden ve komisyonda değerlendirilmesinden sonra tanzim edeceğimiz raporu meclise 

sunacaklarını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesinin 

6. ve 7. maddelerine uygun olarak metreküp (m³) birim cinsinden, tahsil edilecek su kullanım 

bedelinin belirlenebilmesi için, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kanalıyla, jeotermal 



 

kaynakların bulunduğu İllerden sıcak sularla ilgili tespit edilen su kullanım bedelleri hakkında bilgi 

ve belgeler istenmiş, istenen bilgi ve belgelerin komisyona iletilmesinden sonra konunun bir rapor 

halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

       Yalova Merkez İlçe, Kurtköy ve Safran Köylerine, Kurtköy Sarıkaya Mevkii içme suyu 

kaynağından su isale edilmek üzere, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi 

gereğince, İl Genel Meclisinin almış olduğu 06.07.2012 tarih ve 95 sayılı kararına istinaden yapılan 

memba tahsisi konusunun çözüme kavuşturularak, bu konuda Gemlik Kaymakamlığına bilgi 

verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 17.11.2014 

tarih ve 4895 sayılı yazıları okundu. Yatırım ve İnşaat Müdürü tarafından konu hakkında meclise 

bilgi verildi. Yazı ekindeki bilgi ve belgeler okutulmak üzere meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, yarın yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve 

Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Çiçekçilik OSB Müteşebbis Heyetine temsilci seçimi ile ilgili Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayılı 

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının 25.11.2014 tarih ve 50 sayılı 

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

Müteşebbis Heyette görev alan üyelerin görev süresi 26.12.2014 tarihinde sona ereceğinden, 4562 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi gereğince, söz konusu Müteşebbis Heyette İl 

Özel İdaresini temsilen 26.12.2014 tarihi itibariyle 2 yıl süreyle görev almak üzere Yalova Valisi 

Selim CEBİROĞLU, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar DEMİREL ve İl Genel Meclis Üyesi Murat 

BEKTAŞ’ın Asıl Üyeliğe, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf HARPUTOĞLU’nun 1’inci Yedek 

Üyeliğe, İl Genel Meclis Üyesi Ali ÇORBACI’nın ise 2’inci Yedek Üyeliğe seçilmesi işaretle ayrı 

ayrı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.12.2014 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 ARALIK AYI  

OLAĞAN TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.12.2014 

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, 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 dokuzuncu maddesinde yer alan, İlimiz, Merkez İlçe, Samanlı Köyünde İl Özel 

İdaresi mali kaynaklarıyla köy sakinlerinin düğün ve köy derneği faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla yaptırılan düğün salonunun, muhtarlıkça kullanım amacına aykırı olarak üçüncü şahıslara 

kiraya verilmesinin idari ve hukuki açıdan bir sorun teşkil edip etmeyeceğinin araştırılması teklifi 

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

komisyon raporunda belirtildiği gibi; Samanlı Köyünde, köy sakinlerinin düğün ve köy derneği 

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla umumun yararına yaptırılan düğün salonunun, Muhtarlıkça 

kullanım amacına aykırı olarak üçüncü şahıslara kiraya verilmesinin idari ve hukuki açıdan bir 

sorun teşkil edip etmeyeceği hakkında İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinden istenen hukuki 

mütalaanın alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin yirminci maddesinde yer alan, ekiplerin iş mahalline gidiş dönüşleri konusunda 

yaşanan problemlerin çözüme kavuşturularak, çalışma saatleriyle ilgili zaman kaybının ortadan 

kaldırılması ve İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan alt ve üstyapı hizmetlerinin 

aksatılmadan ve zaman kaybına neden olmadan yürütülmesine olanak sağlanması teklifi hakkında 

tüm ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan ve 

çalışma programında yer alan alt ve üstyapı hizmetlerinin aksatılmadan ve zaman kaybına neden 

olmadan etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, ekiplerin ve iş 

makinelerinin iş mahalline gidiş-dönüşleri ile oradaki çalışmaların disiplin altına alınması ve uzak 

bölgelerde yapılacak hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında gidiş ve dönüşlerdeki zaman kaybının 

en aza indirilmesi için alternatif çalışma yöntemlerinin neler olabileceği ve bu alternatif çalışma 

yöntemlerinin İdare tarafından geliştirilerek uygulamaya geçirilmesinin mümkün olup olmayacağı 

hakkında İdareden istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması 

için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 05.12.2014 tarihli beşinci 

birleşiminde; İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinde (Ek cümle:RG-

27/11/2014-29188) yapılan düzenleme ile “…İl genel meclisi başkanı komisyonlarda üye olarak 

görev alamaz…” hükmüne istinaden, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliğine 

seçilen İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel’in yerine yeni üye seçiminin yapılması konusu 

müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. 

maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 

09.04.2014 tarih ve 42 sayılı kararı ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliğine 

seçilen İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel’in yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere MHP 

Gurubundan aday olarak gösterilen Hasan Çetinkaya’nın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

 



 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 04.12.2014 tarihli dördüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yalova Merkez İlçe, Kurtköy ve Safran Köylerine, 

Kurtköy Sarıkaya Mevkii içme suyu kaynağından su isale edilmek üzere, 167 sayılı Yeraltı Suları 

Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin almış olduğu 06.07.2012 tarih ve 95 

sayılı kararına istinaden Safran ve Kurtköy Köylerine yapılan memba tahsisi konusunun çözüme 

kavuşturularak, Gemlik Kaymakamlığına bilgi verilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün bilimsel 

ve teknik açıdan yapmış olduğu ölçüm ve araştırmalarda; söz konusu su kaynağının Yalova İli 

sınırları içerisinde kaldığı anlaşıldığından, İl Genel Meclisinin almış olduğu 06.07.2012 tarih ve 95 

sayılı kararına istinaden Safran ve Kurtköy Köylerine yapılan memba tahsis işleminin aynen 

sürdürülmesi, ayrıca BUSKİ’nin 05.09.2014 tarih ve 12866 sayılı yazıları ekindeki krokide 

koordinatları belirtilen 2 adet kaynak suyu membaının da 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında 

Kanunun 4. maddesi gereğince, içme suyu olarak kullanılmak üzere Safran ve Kurtköy Köylerine 

tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Önergeler delik ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Hüseyin İnce söz 

alarak, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla İlimiz sınırları içerisinde yaptırılan kent ormanı ve mesire 

yerlerinin tahsisinin yapılıp yapılmadığı, kiraya verilip verilmediği, mesire alanların olduğu 

bölgelerin orman kira bedellerinin kimler tarafından ödendiği, söz konusu kent ormanı ve mesire 

alanlarının İl Özel İdaresi tarafından işletilmesinin veya kiraya verilmesinin idari ve hukuki açıdan 

mümkün olup olmadığı konusunun araştırılarak, mesire alanları için kullanılan kamu kaynaklarının 

heba olmaması ve il özel idaresine gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi yönünde çalışma 

başlatılması için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. ve 18. maddeleri kapsamında Meclis 

Başkanlığına hitaben vermiş olduğum sözlü önergemin gündeme alınmasını teklif ediyorum dedi. 

Sözlü önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Üyelerden İbrahim Akay söz alarak, 

bahse konu sözlü önergenin, Samanlı Köyü düğün salonu konusu ile birleştirilerek birlikte 

değerlendirilmesi teklifinde bulundu. Bahar Doğan söz alarak, bu iki konunun birbirinden farkı 

olduğunu ve ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yaptırılan kent 

ormanı ve mesire alanlarının işletilmesi veya kiraya verilmesi konusunun araştırılarak, gelir getirici 

şekilde değerlendirilmesi yollarının aranması ve bu yönde gerekli çalışmanın başlatılması 

hususundaki görüşünü meclise illeti. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 

yaptırılan kent ormanı ve mesire yerlerinin tahsisi, işletilmesi veya kiraya verilmesi konusunun 

araştırılması teklifinin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas 

Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  

        İl Genel Meclisi Üyelerinden Fehmi Öncü ve İbrahim Akay söz alarak, meclis toplantı 

saatleriyle ilgili görüşlerini meclise iletti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, meclis üyelerinin 

mazeretlerinin olduğu günlerde toplantının saat 10.00’da, normal durumlarda hangi saatlerde 

yapılacağına karar verilebilmesi için, 2015 yılı Ocak ayı olağan toplantısının ilk birleşiminin saat 

16.00’da yapılması ve o toplantıdan sonra, meclis toplantılarının hangi saatlerde yapılacağının 

değerlendirilerek netliğe kavuşturulması hususu benimsendi.   

 

        Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2015 Yılı Ocak 

ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2015 Yılı Aralık 

ayı olağan toplantısının 05.01.2015 Pazartesi günü saat 16.00’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

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

toplantısına son verildi.  
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