
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 02.03.2015 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 ve 

Bahar Doğan’ın toplantıya iştirak ettiği, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un ise toplantıya iştirak 

etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları 

mazeretini bildirir izin dilekçeleri okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl 

Özel İdaresinin 2014 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl 

Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin 

meclisimize havaleli 24.02.2015 tarih ve 936 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale 

edilmesi husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Yalova İş Mahkemesinin Esas 2013/62-67, yine aynı 

Mahkemenin Esas 2013/69-75 sayılı kararına istinaden, 2008-2011 yılları arasında işçi statüsünde 

olan personele yapılan bayram yardımları ile 6111 Sayılı Torba Kanunu'nun 166. maddesine 

dayanılarak diğer kurumlara geçişi sağlanan 5 işçinin dava açmaksızın TİS farklarından kesilen 

bayram yardımlarının hak sahiplerine iadesi ile birlikte avukatlık ücreti ve diğer icra giderlerinin 

karşılanmasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan toplam ₺132.390,00 – (emanette olan) 

₺77.934,00 = ₺54.456,00 ödeneğin temin edilerek Hukuk Müşavirliğinin 03.4.2.04 Mahkeme Harç 

ve Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 

23.02.2014 tarih ve 900 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, İdare 

adına açılan davaların hep kaybedildiğini, kazanılan davaların yok denecek kadar az olduğunu, 

böyle bir sonucun ortaya çıkacağı ihtimali ortadayken neden işçilere verilen bayram paralarının 

tamamının kesildiğini ve açılan davanın İdarenin aleyhine sonuçlanmasından dolayı İdarenin zarara 

uğratıldığını, bu konuda Genel Sekreter ve varsa diğer ilgililerin meclisi aydınlatmasını talep 

ediyorum dedi. Bahar Doğan söz alarak, İbrahim Beyin söylediklerine katıldığını, yapılan bu 

işlemden dolayı dava giderleri, avukatlık ücreti ve oluşan faizden dolayı İdarenin zarara 

uğratıldığını, bu gibi işlemler yapılırken konuyu her yönüyle incelenmesi ve doğabilecek zararların 

önlenmesi yolunun tercih edilmesini, bu ve buna benzer konularda daha dikkatli olunmasını, İdareyi 

zarara uğratmaya sebebiyet verenlerden yasal faiz, mahkeme harcı ve avukatlık ücretinin tahsil 

edilmesi gibi bir mekanizmanın işletilmesi olasılığının her zaman göz önünde bulundurulmasını, 

böyle bir sonuca sebebiyet verdikten sonra konunun mecliste düzeltilmesi yolunun tercih 

edilmesinin doğru bir yöntem olmadığını, bu nedenlerle İdarenin ilgili ve yetkili personeli bu 

konularda daha dikkatli davranması gerektiği hususundaki görüşünü dile getirdi. Murat Bektaş söz 

alarak, böyle bir hadisenin yaşandığını ve mahkeme kararıyla sonuçlandığını, mahkeme kararının 

gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu, idare avukatının bu konuda meclise ve 

komisyona bilgi vermesini, daha fazla faiz ve diğer giderlerin oluşmasına meydan vermemek 

amacıyla Cuma günü yapılacak meclis toplantısına yetiştirilmek üzere konunun komisyona havale 

edilmesini teklif ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan 

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

ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

 



 

 

 

 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bünyesinde 

faaliyetlerini sürdüren ve İlimizin tanıtımına önemli katkıları olan Tekerlekli Sandalye Basketbol 

Takımının Yunanistan, Litvanya, İngiltere ve İspanya takımlarıyla uluslararası alanda 12-15 Mart 

2015 tarihleri arasında yapacakları Euroleague 3 Kupası Müsabakası kapsamında, yurt dışından 

gelen misafirlerin konaklama, ağırlama ve konuyla ilgili yapılacak organizasyon giderlerinin 

karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından gerekli ayni yardımın yapılması teklifi 

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

komisyon raporunda belirtildiği gibi, 2015 Mali yılı Bütçesinin Köy Futbol Sahalarının Bakım 

Onarım Projesi faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺30.000,00 

sinin, Bütçenin Diğer Sosyal Amaçlı Transferler (YOSK Spor Kulübüne Maddi Destek Sağlanması 

Projesi) faslına aktarılması ve aktarılan ödeneğin adı geçen spor kulübüne ayni yardım olarak 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.03.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Yusuf HARPUTOĞLU 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 03.03.2015 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.  

 

        Bir önceki birleşime ait tutanaktaki maddi hata düzeltilerek imza altına alındı ve meclis 

çalışmalarına devam edildi.  

 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. 

maddesini (f) bendi uyarınca, İl Genel Meclisinin 19.11.2009 tarih ve 294 sayılı kararına istinaden 5 

yıl süreyle Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen ve 08.03.2015 tarihi itibariyle tahsis 

süresi sona erecek olan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Harmanlar Mahallesi 3. Sokak, No:3 de bulunan ve 

mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Çınarcık İlçe Özel İdare Hizmet Binasının tahsis süresinin 

uzatılması veya bedelsiz olarak Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgi İl Özel İdaresi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.02.2015 tarih ve 975 sayılı talep yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Yalova İl’inin 20 yıllık geçmişi olduğunu, 20 yıldan beridir 

neden halen kendilerine yer bulamadıklarını, birçok kurumun hep Özel İdareden yer tahsisi talep 

ettiklerini, İl Özel İdaresi, kısıtlı olan bütçe imkânlarıyla köylerimize hizmet götürme çabasında 

olduğunu, gelirleri ve imkânları sınırlı olan özel idarenin sınırsız olan taleplerin karşılanmasının 

mümkün olmadığını, bahse konu hizmet binasının devredilmesi şeklinde teklif yazısında yer 

almasının üzücü olduğunu, komisyonda ve mecliste konu görüşülürken bu hususların göz önünde 

bulundurulmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclis iletti. Yapılan müzakereler 

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

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, bakım, onarım ve temizliğinin belediye tarafından 

yapılması koşuluyla, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait; İlimiz, Merkez İlçe, Paşakent 

Mahallesi, (Paşakent Kalıcı Konutları) A ve B Blokta boş bulunan işyerlerinin sosyal ve kültürel 

faaliyetlerde  kullanılmak üzere, Yalova Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel 

İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.02.2015 tarih ve 976 sayılı talep yazıları okundu. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, kamu yararına olan hizmetlerde ve mutlak ihtiyaç 

halinde tahsis konularının değerlendirilmesi gerektiğini 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 altıncı maddesinde yer alan, Altınova Kızılay Şubesine ait hizmet verecek uygun 

depo ve çalışma mekanı olmadığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı 

Beldesi, Denizgören Mahallesi, (Subaşı Kalıcı Konutları) 157 ada, D Blok, 12 ve 17 numaralı 

işyerlerinin Kızılay Altınova Şube Başkanlığına tahsis edilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Serdar BAYOL’a 3 yıllığına kiraya verilen ve 

19.12.2015 tarihine kadar kira sözleşmesi devam eden 17 numaralı işyerinin bu aşamada Kızılay 

Şubesine tahsis edilmesinin mümkün olmadığı, kira sözleşmesi sona erdikten sonra gerektiğinde bu 

işyerinin tahsis edilmesi konusunun değerlendirilmesi, 12 numaralı işyerinin ise Kızılay Derneğinin 

kamu yararına olan hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Altınova Kızılay Şube 

Başkanlığına 5 yıl süreyle tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 

14. ve 75. maddeleri kapsamında yapılacak protokol çerçevesinde, İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı 

Beldesi, Kalıcı Konutlar Bölgesinde Pafta G22-C-10C-1-A, Ada 122, Parsel 1’de kayıtlı taşınmaz 

üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan taşınmazın, bölgedeki sağlık sorunlarının 

giderilmesine yönelik “Aile Sağlık Merkezi Birimi” olarak kullanılmak üzere binanın tadilatı ve 

yapım inşaatının İl Özel İdaresi ile Subaşı Belediyesince ortak proje olarak gerçekleştirilmesi ile 

ilgili Subaşı Belediye Başkanlığının 02.03.2015 tarih ve 103 sayılı talep yazıları okundu, gündeme 

alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu tür taleplerin alt 

yapısının ve kamu adına yapılacak hizmetin detaylı bir şekilde talep yazılarında belirtilmesi 

gerektiğini söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek 

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

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 42429814-

801.01.03-342 sayılı talimatlarına istinaden; 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Mükerrer Resmi 

Gazetede yayımlanan 6538 sayılı 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda İçişleri 

Bakanlığı için T cetvelinde yer verilen ve finansman kaynağı İl Özel İdaresi bütçesi olup, Valilik 

veya Kaymakamlık Makam Hizmetlerinde kullanılmak üzere binek otomobil satın alınması, ayrıca 

finansman kaynağı yurtiçi hibe olup, Valilik veya Kaymakamlık Makam Hizmetlerinde kullanılmak 

üzere ihtiyaç duyulan araçların edinilmesi ilgi ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 04.03.2015 tarih ve 1112 sayılı talep 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 04.03.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

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

 
 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 
İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 04.03.2015 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, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem 

Eser ve Rahmi Demirok toplantıya iştirak ettiği, 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 yedinci maddesinde yer alan, İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören 

Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan B Blok, 20, 22, 27, 28, 30 ve 31 nolu 

işyerlerinin Subaşı Belediyesine tahsis edilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile 

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören 

Mahallesinde (Subaşı Kalıcı Konutları) bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan B Blok, 20, 

22, 27, 28, 30 ve 31 nolu işyerlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesini (f) 

bendi uyarınca belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Subaşı Belediyesine 5 yıl süreyle tahsis 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

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

Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve 

turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezlerinde kullanılan 

jeotermal kaynaklar için su kullanım bedelinin belirlenmesi konusu müzakereye açıldı. Ruhsat ve 

Denetim Müdürü tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay 

söz alarak, Afyon ve Kütahya iline giden meclis üyesi arkadaşlarımızın meclisi bilgilendirmesini, 

Bakanlıktan istenen görüşün alınmasından sonra, İdare tarafından alınacak görüş doğrultusunda 

gerekli çalışmanın yapılarak meclisimiz ve komisyonlarımız bilgilendirildikten sonra nihai raporun 

tanzim edilerek meclise sunulmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Bahar 

Doğan söz alarak, yasal olarak saatin takılmasının zorunlu olduğunu, kanun ve yönetmeliklere göre 

işlem tesis edilmesi gerektiğini,  Bakanlıktan istenen görüş alındıktan sonra kanun ve yönetmelik 

hükümleri doğrultusunda karar alınmasının gerekli ve zorunlu olduğunu, komisyonlarımızın 

mevzuat hükümlerine uygun olarak rapor tanzim etmeleri gerektiğini dile getirdi. Murat Bektaş söz 

alarak, Afyon ve Kütahya İllerine yapılan inceleme gezisinde, Yalova’ya benzer uygulamanın 

olmadığını gördüklerini, Bakanlıktan görüş alındıktan sonra işletmeleri de zor durumda bırakmadan 

su kullanım bedelinin en ideal şekilde belirlenebilmesi için konunun her yönüyle detaylı bir şekilde 

irdelendikten sonra sonucunun bir rapor halinde meclise sunulmasının daha doğru olacağı 

hususundaki görüşünü meclise iletti. İbrahim Dönertaş söz alarak, haksızlığa sebebiyet verilmemesi 

için sayacın sondaj çıkış noktalarına mı? Yoksa akışkanın bir dağıtım şebekesiyle dağıtılması 

halinde tesislere giriş noktasındaki bağlantı noktasına mı? Takılacağı gibi hususların 

incelenmesinden sonra rapor tanzim edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum dedi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Bakanlıktan istenen görüşün alınması ve konunun detaylıca 

incelenmesinden sonra sonucun bir rapor halinde meclise sunulması için Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

 



 

 

 

       Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 

Dair Yönetmeliğin’ Sürekli İşçi Kadroları başlıklı 13. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ve aynı Kanunun 36. maddesi gereğince hazırlanan ve yazı 

ekindeki cetvellerde belirtilen Sürekli İşçi Kadrosu İhdas ve Değişikliğinin onaylanması teklifi 

hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, Norm Kadro Yönetmeliğinde unvan kodu verilmeyen kadrolar için (0) kodu 

verilmek suretiyle kadro ihdasının yapılabileceğini, sendika temsilcilerinin Köy Hizmetleri 

dönemine ait Yönetmeliğin kabul edilmesini talep ettiklerini, işçi personeli mağdur ve rencide 

etmeden Norm Kadro Yönetmeliği hükümlerine de uygun olarak İdarenin ilgili ve yetkili 

görevlerinin bu konudaki görüşleri dikkate alınması, komisyon toplantısına sendika temsilcileri, 

idare yetkileri ve hukukçunun davet edilerek, tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde düzenleme 

yapılmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdareden istenen bilginin alınması ve konunun 

mevzuat yönleriyle detaylı bir şekilde incelenmesinden sonra sonucun bir rapor halinde meclise 

sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 05.03.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 
İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Mart ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 05.02.2015 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, 

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

Eser ve Rahmi Demirok toplantıya iştirak ettiği, Hasan Çetinkaya’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. 

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

köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesislerden, 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında tahsil edilecek hizmet bedelinin belirlenmesi 

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

raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, köy yerleşik alanların çok dar 

kaldığını, mücavir alan dışındaki yerlerde konut ve yapı yapılmasında birçok yerden görüş ve izin 

alınması gerektiğini, alınan görüşler ve bazı işlemlerden dolayı yapı inşa etmek isteyen köylülerin 

sorun yaşadıklarını, yaşanan sıkıntının giderilmesi için İmar Müdürlüğümüz kanalıyla çalışma 

yapılarak meclise sunulmasının yararlı olacağı hususundaki görüşünü dile getirdi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, rapor doğrultusunda karar alınması hususu oylandı ve mevcudun 

oybirliğiyle kabul edildi.  

        İl Genel Meclisi üyelerinden İbrahim Akay tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

13. maddesi kapsamında verilen sözlü önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; mücavir alan dışındaki yerlerde konut ve 

diğer yapıların inşası esnasında birçok kurum ve kuruluştan görüş ve izin alınması gerektiği, alınan 

görüşler ve bazı işlemlerden dolayı yapı inşa etmek isteyenlerin birçok sorunla karşı karşıya 

kaldıklarının yanı sıra köy yerleşik alanlarının çok dar kalmasının da kaçak yapıların inşa 

edilmesine sebebiyet verdiği anlaşıldığından, yaşanan sıkıntının giderilmesi ve olası kaçak 

yapılaşmanın önlenmesi amacıyla, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kanalıyla 

köy yerleşik alanlarının genişletilmesi konusunda gerekli çalışmanın yapılarak meclise sunulması 

hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan sıcak asfalt 

kaplı yolların, Kurum ve Kuruluş, Firma – Şirket veya Şahısların ticari hat geçirmeleri veya hizmet 

amaçlı çalışmaları sonucunda yapılan kazılardan dolayı bozulan kısımlarının onarılması amacıyla, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, 2015 yılında uygulanmak 

üzere sıcak asfalt için ceza ve ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, İdareden istenen maliyetin alınması ve ona göre raporun güncellenmesi için ilgili 

komisyonlara Cuma gününe (yarın)  süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi, meclis üyelerinden Murat Bektaş 

tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.03.2015 tarihli önergesi okundu, gündeme 

alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı’nın TR42/15/KTKÖA referans numaralı Kültür ve Turizm Küçük 

Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında “SUDÜŞEN ŞELALESİNE 

ERİŞİLEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI VE ALTYAPI İYİLEŞTİRME PROJESİ’nin bir 

kamu kuruluşu ile ortak yürütülebilmesi için, 5302 sayılı Kanunun 64. maddesine göre protokol 

yapılmak üzere İl Özel İdaresine yetki verilmesi, MARKA’ya proje ile ilgili başvuruda 

bulunulması, başvurusunun kabul edilmesi halinde projenin uygulanması ve toplam proje 

maliyetinin %25’i oranındaki eş-finansman kaynağının İl Özel İdaresinin (Yatırım İnşaat 

Müdürlüğü) 2015 Yılı Bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması 

hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  



 

 

        İl Genel Meclisinin 03.03.2015 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere Plan ve bütçe Komisyonuna havale edilen, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 

ve 08.03.2015 tarihi itibariyle tahsis süresi sona erecek olan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çınarcık 

İlçe Özel İdare Hizmet Binasının tahsis süresinin uzatılması teklifi hakkında ilgili komisyonca 

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

Genel Meclisinin 19.11.2009 tarih ve 294 sayılı kararına istinaden 5 yıl süreyle Çınarcık İlçe 

Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen ve 08.03.2015 tarihi itibariyle tahsis süresi sona erecek olan, 

İlimiz, Çınarcık İlçesi, Harmanlar Mahallesi 3. Sokak, No:3 de bulunan ve mülkiyeti İl Özel 

İdaresine ait olan Çınarcık İlçe Özel İdare Hizmet Binasının, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü 

hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Encümeninin 11.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararında belirtilen 

şartlara uyulması kaydıyla yapılacak protokol çerçevesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

10. maddesini (f) bendi ve aynı Kanunun 64. maddesinin (d) bendi uyarınca Yalova İl Emniyet 

Müdürlüğüne 31.12.2018 tarihine kadar tahsis edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 06.03.2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 
İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Mart ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.03.2015 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 ikinci maddesinde yer alan, 30 Ocak - 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan şiddetli 

lodos fırtınası nedeniyle seralarda meydana gelen büyük hasarlardan dolayı zarar gören çiftçilere İl 

Özel İdaresi Bütçesinden hibe desteği verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

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

anılan tarihlerde yaşanan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle seralarda meydana gelen büyük 

hasarlardan dolayı zarar gören çiftçilere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinden hibe desteği 

verilmesinin mevzuat açısından mümkün olmadığı, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için 

Valiliğimiz kanalıyla ödenek imkânları dâhilinde gerekli yardımın yapılmasının daha uygun olacağı 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, hem İl Özel İdaresine sürekli akar sağlayacak hem 

de Yalova’nın sosyo ekonomik ve sosyo kültürel ihtiyacına cevap verecek bir proje kapsamında 

değerlendirilmesi suretiyle, bu alandan umulan azami faydanın sağlanabilmesi için sadece proje 

değerlendirme raporunda en rantabl yatırım olarak önerilen Otel+AVM seçeneği ile sınırlı 

kalınmayarak, bahse konu alanda özel yurt, özel okul, otel, AVM, sinema, tiyatro, ticari büro vb. 

daha farklı projelerin birlikte ve bir arada uygulanmasına müsait olacak şekilde ve yeni imar 

durumuna uygun farklı proje tekliflerinin değerlendirilerek, uygun görülen projenin uygulanması ile 

ilgili İl Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 154 sayılı kararı okundu. Meclis üyelerinden İbrahim 

Akay söz alarak, Çevre Bakanlığı, çevre düzeni planında söz konusu yeri konut alanı olarak 

onayladığını ve onay için İl Özel İdaresinden ₺232.000,00 onay ve inceleme bedeli aldığını, Yalova 

Belediyesince onaylanan imar planında ise bahse konu yerin ticari alan olarak gösterildiğini, bu 

alanın satışının mı yoksa yap işlet devret modeli kapsamında kiraya verilmesinin mi daha rantabl 

olacağı hususunun detaylı bir şekilde irdelenerek, çıkacak sonuca göre karar alınmasının daha doğru 

olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mart ayı olağan toplantısının 02.03.2015 tarihli birinci 

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

Yalova İş Mahkemesinin Esas 2013/62-67, yine aynı Mahkemenin Esas 2013/69-75 sayılı kararına 

istinaden, 2008-2011 yılları arasında işçi statüsünde olan personele yapılan bayram yardımları ile 

6111 Sayılı Torba Kanunu'nun 166. maddesine dayanılarak diğer kurumlara geçişi sağlanan 5 

işçinin dava açmaksızın TİS farklarından kesilen bayram yardımlarının hak sahiplerine iadesi için 

ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, dün konuyla ilgili yapılan komisyon çalışması sırasında 

Hukuk Müşaviri ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından komisyonumuza bilgi verildi. Sayıştay 

Müfettişlerinin yaptığı denetim sonucunda 2008 yılına ait ödemelerle ilgili zimmet çıkarıldığını, 

ancak İdare tarafından 2008-2011 yıllarında ödenen bayram paralarının tamamının bu 

personellerden tahsil edildiğini, işçi personelin açmış oldukları dava sonucunda mahkeme harcı, 

avukatlık ücreti, faiz vb giderlerden dolayı ₺54.456,00 farkın ortaya çıktığını, bu paranın ödenmesi 

için personel giderlerini karşılama ödeneğinden ilgili fasıl maddesine aktarma yapılması gerektiğini 

dile getirdi.  Yapılan müzakereler neticesinde, mahkeme masrafları, oluşan faiz ile birlikte avukatlık 

ücreti ve diğer icra giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere 2015 yılı bütçesinin personel 

giderlerini karşılama ödeneğinden Hukuk Müşavirliğinin 03.4.2.04 Mahkeme Harç ve Giderleri 

faslına ₺54.456,00 ödeneğin aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  



 

         

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mart ayı olağan toplantısının 02.03.2015 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Kalıcı 

Konutlar Bölgesinde Pafta G22-C-10C-1-A, Ada 122, Parsel 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 

ve yıllardır atıl durumda olan taşınmazın, bölgedeki sağlık sorunlarının giderilmesine yönelik “Aile 

Sağlık Merkezi Birimi” olarak kullanılmak üzere tadilatı ve yapım işinin İl Özel İdaresi ile Subaşı 

Belediyesince ortak proje şeklinde gerçekleştirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 

hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 5302 sayılı Yasanın 

6.maddesinin açık olduğunu, 64. maddesinde ise il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanına 

giren konularda meclisin alacağı karar üzerine yapılacak protokol çerçevesinde mevzuat hükümleri 

doğrultusunda ortak projenin uygulanabileceğini, mevzuata aykırı karar alınması durumunda 

meclise zimmet çıkacağını, Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle ödemeyi yapan harcamayı yapan 

personelden bu paraların tahsil edileceğini, dolayısıyla mevzuat açısından sıkıntılı olan bu konunun 

reddedilmesi gerektiğini dile getirdi. Genel Sekreter Yardımcısı tarafından konu hakkında meclise 

bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinin (b) bendinin 5. fıkrasında belirtilen, “Hizmetlerin yerine 

getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin 

gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.” Hükmü göz önünde bulundurularak, İl Özel 

İdaresinin kısıtlı olan bütçe imkânlarıyla önceliği olan acil ve zorunlu hizmetlerin yerine 

getirilmesinde mali kaynak açısından zorluk yaşandığı, bu gibi işlerde kullanılmak üzere 2015 yılı 

bütçesinde ödenek ayrılmadığı ve talep edilen işin tadilatı için tahsis edilecek ödeneğin de olmadığı 

anlaşıldığından, söz konusu taşınmazın ortak proje şeklinde hayata geçirilmesinin uygun olmadığı 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 06.02.2015 tarihli beşinci 

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

Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan sıcak asfalt kaplı 

yollarda yapılan kazılardan dolayı bozulan kısımlarının onarılmasında kullanılmak üzere sıcak 

asfalt için tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında ilgili Komisyonlarca 

hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; hizmet üretimi sırasında İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan ve kazı 

sebebiyle bozulacak sıcak asfalt kaplı yolların eski haline getirilmesinde kullanılmak üzere, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin 07.01.2015 

tarih ve 12 sayılı kararında belirtilen hesaplamalar doğrultusunda sıcak asfalt yolun beher m² si için 

₺80,00 olarak belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi.      

    İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mart ayı olağan toplantısının 06.03.2015 tarihli beşinci 

birleşiminde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında İl Genel Meclisi 

üyelerinden Bahar Doğan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.03.2015 tarihli 

önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi Bahar Doğan söz 

alarak, Şubat ayı toplantısında konu ile ilgili vermiş olduğu soru önergesine, İl Mahalli İdareler 

Müdürlüğü tarafından dalga geçer gibi cevap yazıldığını, 5302 sayılı Kanunun 10. maddesinin (c) 

bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (c)  bendine göre “İl çevre düzeni planını 

görüşmek ve karara bağlamak” görevinin İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisinde olduğunu, 

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 11.10.2012 tarih ve 14049 sayılı görüş yazılarında da İl 

Çevre Düzeni Planı onay yetki ve sorumluluğunun il genel meclisi ve belediye meclisinde olduğu 

yönünde olup, aynı görüşün halen devam edip etmediği hususunda İçişleri Bakanlığı Hukuk 

Müşavirliğinden yeniden görüş istemesi için talepte bulunduğunu, bu konuda meclis kararı alınması 

ve alınacak karar bağlamında İçişleri Bakanlığından tekrar görüş alınması talebini meclise iletti. 

Yapılan müzakereler neticesinde, bir sonraki oturuma yetiştirilmek üzere konunun İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliğiyle kabul edildi ve meclis çalışmalarına 10 dakika ara 

verildi. 

 



 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mart ayı olağan toplantısının 06.03.2015 tarihli beşinci 

birleşimin ikinci oturumuna İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında saat 16.30’da 

meclis toplantı salonunda başlandı. 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 05.09.2014 tarihli beşinci 

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

Bütçe Komisyonuna havale edilen, 15.10.2012 tarihinde  yapılan sözleşmeyle 3 yıllığına Dr. Şaban 

Yazar, Dr. Ali Usta ve Dr. Ünal Atılgan'a  Halk Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere  kiralanan 

ve İl Encümeninin 04.09.2014 tarih ve 151 sayılı kararıyla kira sözleşmesi feshedilen, Yalova İli, 

Merkez İlçe, Rüstempaşa Mahallesi, Barış Sokakta  mülkiyeti  İl Özel İdaresine ait 25 ada, 25 

parselde 102,64 m² yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 3 katlı kargir binanın satışının yapılması 

teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) 

bendi uyarınca, Yalova İli, Merkez İlçe, Rüstempaşa Mahallesi, Barış Sokakta  mülkiyeti  İl Özel 

İdaresine ait 25 ada, 25 parselde 102,64 m² yüzölçümlü arsa üzerinde atıl durumda bulunan 3 katlı 

kargir binanın, yapılan piyasa araştırması sonucunda tespit edilen berdeller göz önünde 

bulundurularak ₺1.100.000,00 tahmini bedelden az olmamak kaydıyla yapılacak ihale yoluyla 

satışının yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Bir önceki oturumda incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilen, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 11.10.2012 tarih ve 14049 

sayılı görüş yazılarında İl Çevre Düzeni Planı onay yetki ve sorumluluğunun il genel meclisi ve 

belediye meclisinde olduğu yönünde olup, aynı görüşün halen devam edip etmediği hususunda 

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden yeniden görüş istemesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda izah edilen 

hususlar göz önünde bulundurularak; Yasada belirtilen, “hizmetlerin vatandaşlara en yakın 

yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur” ilkesinin yanında, 5302 sayılı Kanunla verilen çevre 

düzeni planı yapma yetkisinin ortadan kaldırıldığına dair bir düzenlemenin de olmadığı 

anlaşıldığından, İl Çevre Düzeni Planı onay yetki ve sorumluluğunun İl Genel Meclisi ve Belediye 

Meclisinde olduğu kanaati hasıl olmuştur. Yine de var olan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 11.10.2012 tarih ve 14049 sayılı çevre düzeni konulu 

yazısındaki görüşün halen devam edip etmediği hususunda İçişleri Bakanlığından görüş alınması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

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

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

ayı olağan toplantısının 01.04.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 

binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2015 Yılı Mart ayı olağan 

toplantısına son verildi.  
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