
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 01.04.2015 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, 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 Kanununun 25. maddesi ve 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 

İl Genel Meclis Üyeleri arasından 3 İl Encümeni Üyesinin gizli oyla seçimi konusu müzakereye 

açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, Encümen üyeliği için Yaşar Demirel, İbrahim Dönertaş ve, 

Murat Bektaş aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucunda, aday olarak gösterilen ve 

geçerli 17’oyun tamamını alan Yaşar Demirel, İbrahim Dönertaş ve Murat Bektaş 1 yıl süreyle 

görev yapmak üzere İl Encümeni üyeliklerine seçildi.          

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 

Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonuna üye seçimi konusu 

müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, yukarıda belirtilen komisyonların kurulması 

ve bu komisyonlardan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 7’şer 

kişiden, diğer komisyonların ise 5’er kişiden oluşması oybirliğiyle kabul edildi. Kurulması 

kararlaştırılan komisyonlarda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere belirlenen adayların seçimine 

geçildi. Toplam 17 üyesi bulunan İl Genel Meclisinde AKPARTİ’nin 11, CHP’nin 5, MHP’nin ise 

1 üyesinin bulunduğu, İl Genel Meclisinde AKPARTİ’nin %64,70, CHP’nin %29,41, MHP’nin ise 

%5,88 oranla temsil edildiği, bu oranlamaya göre 7 kişilik komisyonlarda AK PARTİ’nin 5’şer, 

CHP’nin 2’şer kişi ile temsil edileceği, 5’şer kişilik komisyonlarda ise AK PARTİ’nin 4’er, 

CHP’nin ise 1’er kişi ile temsil edileceği görüldü ve temsil oranına göre belirlenen adayların seçimi 

yapıldı. İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda; 

 

        Plan ve Bütçe Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, Ahmet 

Kaya, Yusuf Harputoğlu, İbrahim Dönertaş ve Rahmi Demirok ile CHP’den aday olarak gösterilen 

Bahar Doğan ve Mustafa Tunalı’nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.   

        İmar ve Bayındırlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim Akay, Ali 

Çorbacı, Muharrem Soyer, Kerem Eser, Fehmi Öncü ile CHP’den aday olarak gösterilen Ertan 

Şener ve İlami Başkan’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.  

        Çevre ve Sağlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Yaşar Demirel, Kerem 

Eser, Ali Çorbacı ve Fehmi Öncü ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce’nın seçilmesi 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen 

İbrahim Dönertaş, Muharrem Soyer, Murat Bektaş, CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce 

ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, AKPARTİ 

Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri MHP Gurubu üyesi Hasan Çetinkaya’nın 

seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi 

        Tarımsal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Ahmet Kaya, 

İbrahim Akay, Rahmi Demirok ve Yusuf Harputolğu ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin 

İnce’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 



 

        Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37/3 maddesi uyarınca, serbest nakit 

karşılık gösterilmek suretiyle 2014 Mali Yılından 2015 Mali Yılına devreden ₺3.192.337,08 ek 

ödeneğin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile  

ekli cetvelde belirtilen harcama kalemlerine gider olarak kaydedilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize havaleli 02.04.2015 tarihli yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, uzun zamandan beridir ek bütçe yapamadıklarını, böyle bir 

imkânın doğmasının sevindirici olduğunu, yeni harcama fasıllarının açılarak ek ödeneğin bu fasıl 

maddelerine gelir gider kaydedilmesi gerektiğini, konunun Bütçe Komisyonuna havale edilmesini 

ve en geç bu toplantının son birleşiminde karara bağlanacak şeklide raporun tanzim edilerek 

meclise sunulmasının yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin Pazar günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve yazı ekindeki “T” 

cetvelinde belirtilen 1 (bir) adet Pikap (kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik) 

tipi hizmet aracının satın alınması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 

meclisimize havaleli 02.04.2015 tarihli yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 

konusu teklifin Pazar günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.04.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.04.2015 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, 

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

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

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda ve 

yüklenimi altında yapımı devam eden “İlimiz Çiftlikköy Çukurköy Göleti ve Sulaması Planlama 

Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı” işine ait ÇED çalışmaları ‘PPM Kirlilik Önleme ve 

Yönetimi Dan. Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ tarafından yürütülmekte olup, İlimiz, 

Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy ve Burhaniye Köyü sınırları içerisinde, Burhaniye Deresi üzerinde 

yapılması planlanan ve bir Devlet yatırımı olan, aynı zamanda kısa sürede tamamlanmasında kamu 

yararı görülen gölet yapımı için gerekli olan malzeme ve betonun temini amacıyla Çukurköy Göleti 

göl alanı içerisinde DSİ adına 2 yıllığına Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Mobil Beton Santrali 

kurma izni verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 

1454 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, konunun komisyona 

havale erilmesini ve komisyonda incelenmesinden sonra mecliste görüşülmesinin daha yararlı 

olacağını, birkaç saat zaman ayrılarak yerinde inceleme yapıldıktan sonra karar verilmesinin bir şey 

kaybettirmeyeceğini dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, ÇED çalışmalarının DSİ tarafından 

yapılacağını, bizden istenen kırma eleme tesisi ile beton santrali kurma izni olduğunu, bir devlet 

yatırımı olan bu göletin yapımı için talep edilen kırma eleme tesisi ile beton santrali kurma izni 

verilmesinin gerekli olduğunu söyledi. İbrahim Akay söz alarak, ÇED çalışmalarının DSİ tarafından 

yapılacağını, göletin hizmete alınması için gereksiz zaman kaybına neden olmadan bahse konu 

tesislerin kurulması için gerekli izinlerin verilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü 

meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Pazar günü yapılacak olan 

toplantıya yetiştirilmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Milli Eğitim Müdürlüğünün; Gayrimenkul Mal Bakım 

Onarım Giderleri faslındaki ₺139.000,00 ödeneğin, Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri 

faslına, Merkez Özel Eğitim Okulu Yapım projesi faslındaki ₺512.292,00 ödeneğin ise, 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji 

Geliştirme Biriminin meclisimize havaleli 26.03.2015 tarih ve 1490 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, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talep yazılarının 

ekindeki tabloda belirtilen 7 kalem faaliyetin yürütülmesinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 

bütçesinden ₺280.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme 

Biriminin meclisimize havaleli 26.03.2015 tarih ve 1489 sayılı yazıları okundu. İl Kültür ve Turizm 

Müdürü tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Fehmi Öncü söz alarak, 

Yalova’nın kalkınmasında öncelikli olan turizm yatırımıdır. İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu 

Yalova Turizm Birliğinin bulunduğunu, Turizm Birliğinin aktif bir şekilde hizmet sunması için bu 

birliğin İl Özel İdaresi tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler 

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

ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

 



 

 

       Yalova İli sınırları içerisindeki yer altı suları ile hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak sularını (mazbut vakıflara ait sular hariç) ve 

özel mülkiyete konu arazilerden kendiliğinden çıkan veya çıkarılan suların işlenerek veya doğal 

haliyle içme suyu olarak kiralanması iş ve işlemlerini kapsayan "Yalova İli İçme  Suyu 

Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" Taslağının 

onaylanması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 

31.03.2015 tarih ve 1564 sayılı yazıları okundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Osman Tunalı 

tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

konunun bu şekilde meclise sunulmasının yanlış bir yöntem olduğunu, hazırlanmış bir 

Yönetmeliğin meclisin önüne getirilmesinin doğru olmadığını, bu tür tekliflerin öncelikle meclise 

sevk edilmesinden sonra yönetmelik taslağının hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 

Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde her yıl 29 Nisan’da düzenlenecek olan 

Kocadere Şehitlerini anma töreni organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis 

edilmesi ile ilgili Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 27.03.2015 tarih ve 343 sayılı talep 

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

konusu teklifin Pazar günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

       İlimiz Altınova İlçesi Fevziye Köyünde düzenlenecek olan Güreş Müsabakaları organizasyon 

giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi ile ilgili Fevziye 

Köyü Muhtarlığının İl Özel İdaresine vermiş olduğu talep dilekçesi okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, talebin Kaymakamlık kanalıyla yapılması gerektiği kanaati hasıl olduğundan, konunun 

gündeme alınmasına gerek olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İlimiz Altınova İlçesi Sermayecik Köyünde düzenlenecek olan Çilek Festivali organizasyon 

giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi ile ilgili Fevziye 

Köyü Muhtarlığının İl Özel İdaresine sunmuş olduğu talep dilekçeleri okundu. Meclis üyelerinden 

Bahar Doğan söz alarak, Kaymakamlık Makamı atlanarak direk İl Özel İdaresinden talepte 

bulunulmasının doğru olmadığını, talebin Kaymakamlık kanalıyla yapılması halinde 

değerlendirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun 

bu şekliyle gündeme alınmasının uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Subaşı Kalıcı Konutlarında boş bulunan işyerlerinin Subaşı 

Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Subaşı Belediyesinin 30.03.2015 tarih ve 142 sayılı talep 

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

konusu teklifin Pazar günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.04.2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Nisan 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 NİSAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.04.2015 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 diğer maddelerine geçmeden önce, meclis üyelerinden Murat Bektaş gündem dışı 

söz alarak, Çağlayan Adliyesinde yaşanan rehine krizi sonucunda hunharca katledilen Cumhuriyet 

Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesi olayını lanetle kınadı, ayrıca Emniyet 

Müdürlüğüne yapılan saldırı sonucunda yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu ve meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

       Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Yalova İli, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü Muhtarlığının İl 

Özel İdaresine sunmuş olduğu talep dilekçesine istinaden; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında 

Kanunun 4. maddesi gereğince, Kurtköy Aksular Mevkii, Alay Suyu'nun, doğal haliyle veya 

kurulması planlanan su dolum tesisi fabrikasında işlenerek içme suyu olarak satılmak üzere Kurtköy 

Muhtarlığına kiraya verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.03.2015 

tarih ve 1493 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu günlerde 

barajların dolu olduğuna bakılmasının doğru olmadığını, Kurtköy suyunun Gökçe Barajını 

beslediğini, il genel meclisinin 02.09.2014 tarih ve 149 sayılı kararında belirtilen gerekçelerden 

dolayı bundan sonra ticari amaçlı yapılan taleplerin meclisin gündemine sevk edilmeden 

reddedilmesi şeklinde olduğunu, 7 ay önce alınan karara rağmen bu konunun gündeme gelmesine 

anlam veremediğini, Kurtköy ve Safran Köylerinin içme suyu ile ilgili sıkıntıları varken, bu 

bölgedeki suyun ticari amaçlı kiraya verilmesinin doğru olmadığını, konunun gündemden 

düşürülmesi gerektiğini, ille de kiraya verilecek deniyorsa DSİ’den mutlak suretle görüş alınması 

gerektiğini dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, Bahar Doğan’ın bu konudaki bazı fikirlerine 

katılmakla beraber, buradaki suyun tamamen farklı olduğunu, bir önceki birleşimde su yönetmeliği 

taslağını görüştüklerini, komisyonlara havale edilen su yönetmeliğinin onaylanmasından sonra 

konunun görüşülmesi için teklifin gündemden düşürülmesini talep ediyorum dedi. Murat Bektaş söz 

alarak, yönetmelik taslağının incelendikten ve kabul edildikten sonra bu konunun görüşülmesi için 

gündemden düşürülmesinin daha doğru olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

Yönetmelik taslağı onaylandıktan sonra görüşülmek üzere Kurtköy Aksular Mevkii, Alay Suyu'nun 

kiraya verilmesi konusunun gündemden düşürülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.                             

       Gündemin yedince maddesinde yer alan, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi 

Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 42429814-801.01.03-342 sayılı talimatlarına istinaden; 2015 

Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda İçişleri Bakanlığı için T cetvelinde yer verilen ve 

finansman kaynağı İl Özel İdaresi bütçesi olup, Valilik Makam Hizmetlerinde kullanılmak üzere 

ihtiyaç duyulan 1 adet binek otomobilin satın alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

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

bilgiye göre söz konusu aracın alımı ile ilgili ödeneğin Bakanlıktan geleceğini, tutanağa geçmesi 

açısından ödeneğin bakanlıktan geleceğine dair idare yetkilileri tarafından meclisin 

bilgilendirilmesini istiyorum dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Osman Tunalı tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi; 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, 237 sayılı Taşıt Kanununun 4. ve 10. maddeleri 

gereğince Valilik Makam Hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve ekli “T” cetvelinde 

belirtilen 1 adet binek otomobilin satın alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 



 

      Gündemin sekizinci 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesini (f) bendi 

uyarınca Yalova Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

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

ifade etmek istiyorum, İl Özel İdaresine ait işyerlerinin denetimi konusunda gerekli hassasiyetin 

gösterilmesini, bu işyerlerine sahip çıkılması, umuma hizmet etmeyecek taleplerin meclise sevk 

edilmemesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, bakım, onarım ve temizliğinin belediye tarafından 

yapılması koşuluyla, Paşakent Kalıcı Konutları 132 ve 137 ada, 1 nolu parselde bulunan 

işyerlerinden A Blokta boş olan 14, 18, 38, 39, 41, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 67 ve 74 numaralı 

işyerleri ile İl Genel Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile Yalova Belediyesine tahsis 

edilen B Blok 51, 54, 55, 60, 63 ve 70 numaralı işyerlerinin yanı sıra, yine B Blokta boş bulunan 6, 

15, 37, 39 ve 44 numaralı işyeri olmak üzere toplam 26 adet işyerinin, sosyal ve kültürel 

faaliyetlerde  kullanılmak üzere Yalova Belediye Başkanlığına 5 yıl süreyle tahsis edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

      İlimizde düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliklerinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi ile ilgili 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.04.2015 tarih ve 3533726 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. 

      Yalova Orman İşletme Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 699389 sayılı talep yazıları ile İl 

Genel Meclis Üyesi İbrahim Dönertaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.04.2015 

tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi İbrahim 

Dönertaş söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde; 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 55. maddesi kapsamında İlimiz, Armutlu İlçesi, Mecidiye 

Köyünün üst tarafında Arova-RES Şantiyesinin rüzgâr enerjisine ait direklerin taşınması ve 

malzeme çekilmesi nedeniyle Mecidiye Köyü yolunun bozulan bölümlerinin onarımı için 

₺100.000,00 tutarında teminat mektubu alınmış, ancak bu bölgede sıcak asfalt çalışması 

yapılacağından İl Genel Meclisinin 10.10.2014 tarih ve 174 sayılı kararına istinaden asfalt sathi 

kaplama çalışmasına göre yapılmış olan protokolün yerine, Arova-Res Elektrik Üretim A.Ş. ile İl 

Özel İdaresi arasında yeni bir protokol yapılması suretiyle Yalova Orman İşletme Müdürlüğünün 

03.04.2015 tarih ve 699389 sayılı talep yazılarında belirtilen hususlar da göz önünde 

bulundurularak, sıcak asfalta hazırlık amaçlı Armutlu-Mecidiye yolunun Armutlu çıkışında bulunan 

virajların düzeltilmesi, kestirme yol açılması ve su geçiş büzlerinin yerleştirilmesi işlerinin adı 

geçen firmaya yaptırılması ve işin bitiminde teminat mektubunun iade edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 04.04.2015 Cumartesi günü saat 11.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Nisan 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 NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Nisan ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.04.2015 Cumartesi günü saat 11.00’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. 

        Meclis çalışmalarına başlamadan önce, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Termal Fen 

Lisesi Matematik Öğretmeni Halil Serkan Öz için başsağlığı dileklerinde bulunuldu, ailesine sabır 

temenni edildi ve meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin dokuzuncu 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 teklifi hakkında Çevre ve Sağlık 

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

İbrahim Dönertaş söz alarak, Afyon’daki suyun ısısının 120 derece olduğu, Kütahya’nın su ısısının 

ise 40 derece olduğu, Yalovadaki sıcak suyun ısısının farklı olduğu, bu illerin emsal alınmasının 

doğru olmadığını, Belediye Başkanlarımızın da davet edilerek onların da bulunduğu toplantıda fiyat 

belirlenmesinin daha uygun olacağını dile getirdi. Ruhsat ve Denetim Müdürü tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İdare yetkililerinin bu 

konudaki çalışmasını yaparak komisyona sunması gerektiğini, turizm bölgelerinde yer alan 

tesislerin daha değerli oldukları ve kazançları daha fazla olabileceğini, Sayıştay Müfettişlerinin 

yaptığı denetimde turizm bölgelerindeki sıcak sular meclis tarafından su kullanım bedelinin 

belirlenmesi gerektiğini belirtilerek konuyu sorguya aldıklarını, Bakanlıktan istenen görüşün 

alınması ve bu işi fazla geciktirmeden karara bağlanması gerektiğini dile getirdi. Kerem Eser söz 

alarak, turizm belgeli tesislere sayaç takılması, diğer tesislerden ise gayrisafi hasılasının %1 

oranında pay alınmasının daha doğru olacağı kanaatini taşıyorum dedi. Ahmet Kaya söz alarak, 

diğer iller ile ilimizin sıcak sularının ısısı konusunda fark olabileceği gibi, aynı ildeki iki ilçe 

arasında da su sıcaklığı konusunda farkın olduğunu, konuyla ilgili çalışmanın bir an önce 

tamamlanarak meclis tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Murat Bektaş söz alarak, 

Bakanlıktan istenen görüşün beklenmesi ve detaylı bir araştırmanın yapılması için komisyonlara 

süre verilmesi, bu konuda gereksiz zaman kaybına meydan verilmeden kapsamlı çalışmanın 

yapılması ve neticesinde en ideal bedelin tespit edilerek uygulanması yönündeki görüşünü meclise 

iletti. Genel Sekreter Yardımcısı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, kapsamlı araştırma yapılarak bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin onuncu 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 Değişikliği konusu müzakereye açıldı. 

Yapılan müzakereler neticesinde, konu ile ilgili çalışmanın tamamlanarak bir rapor halinde meclise 

sunulması için tüm ihtisas komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

       Gündemin on 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yapılması gereken 

hizmetleri layıkıyla yerine getiriyor muyuz diye kendi kendimize sormamız lazım, bana göre biz 

meclis üyeleri ve idare çalışanları olarak üzerimize düşen görevlerimizi layıkıyla yapmadığımızı 



 

düşünüyorum, birde İdarede mevcut müdürler olduğu halde başka kurumdan nakil yoluyla 

müdürlük kadrosuna atamaların yapıldığını, atamalarda kanun ve yönetmelik ruhuna uygun hareket 

edilmediğini, ihtiyaç olmadığı halde kurtarıcı olacak diye genel sekreter yardımcısı kadrosu ihdas 

edildiğini ve başka ilden nakil yoluyla bu kadroya atama yapıldığını, ancak genel sekreter 

yardımcısı kadrosuna atanan kişinin bir çalışmasını görmediğimiz gibi kendisini de pek fazla 

göremediklerini, bu tür keyfi uygulamalara meydan verilmesinin hiç hoş olmadığını, Sayın Valimizi 

hizmetler konusunda çok gayretli gördüklerini, Sayın Valimizin bu heyecanını kırmamak, hatta 

heyecanına ortak olmak için rapora olumlu oy vereceklerini ve çalışmalarını takip edeceklerini, il 

özel idaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin daha etkin, verimli ve kurallara 

uygun olarak yerine getirilmesi için İdareye ait bir çalışma yönetmeliğinin olmadığını, bunun da 

büyük bir eksiklik olduğunu, incelediğimizde bazı hizmetler için yönetmelik çıkarıldığını, bu 

yönetmeliklerin eksik olduğunu, yapılması gereken yönetmeliklerin bir an önce hazırlanarak 

meclisin gündemine sevk edilmesi gerektiğini dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, Bahar Doğan 

beyin bazı düşüncelerine katılmadığını, Sn. Valimizin dışında iyi performans gösteren meclis üyesi 

ve idare personelinin olduğunu, bana göre hem meclis hem de idare çalışanlarının gayret içinde 

olduklarını, 2014 yılında ilimizde yapılan hizmetlerin vatandaşımız nezdinde takdir topladığını, 

bundan sonra daha büyük gayret ve çaba göstererek vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler 

sunacaklarına inandığını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin 2014 yılı 

faaliyet raporu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    

        İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde düzenlenecek olan 109. Geleneksel Fevziye 

Güreşleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 

edilmesi ile ilgili Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 03.04.2015 tarih ve 561 sayılı 

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

söz konusu teklifin yarın yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde düzenlenecek olan Çilek Festivali 

organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi ile 

ilgili Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 03.04.2015 tarih ve 560 sayılı talep 

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

konusu teklifin yarın yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 05.04.2015 Pazar günü saat 11.00’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Nisan 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 NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Nisan ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.04.2015 Pazar günü saat 11.00’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 ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin Merkez İlçe, Bahçelievler 

Mahallesi, 22 pafta, 1254 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerdeki taşınmazın sürekli gelir getirici yatırım 

hizmetlerinde değerlendirilmesi için İl Genel Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 164 numaralı kararına 

istinaden, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinden alınan hizmet sonucu hazırlanan raporda 

belirtilen yatırım önerilerinden uygun olanının karara bağlanması teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, ulusal 

ve uluslararası şirketlerin davet edilmesi ifadesinin eklenmesi suretiyle raporlar doğrultusunda karar 

alınmasının daha doğru olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde; Merkez İlçe, 

Bahçelievler Mahallesi, 22 pafta, 1254 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerdeki taşınmazdan umulan 

azami faydanın sağlanabilmesi amacıyla, Yalova Esnafının ve İş Adamlarının da katılımıyla, sadece 

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

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

farklı ve alternatif projelerin uygulanmasına yönelik olarak, sunacakları hizmet, buradan elde 

edilecek gelir ve imar durumuna uygun proje tekliflerinin İl Genel Meclisinde değerlendirilerek 

uygun olanının hayata geçirilmesi için İdare tarafından gerekli duyuruların yapılması, ulusal ve 

uluslararası alanda faaliyet gösteren yatırımcı kuruluş ve şirketlerin haberdar edilerek yatırıma 

davet edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi 

gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için 

oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, komisyonun konuyu çok detaylıca incelediklerinin 

anlaşıldığını, komisyon çalışmaları hakkında komisyon başkanı yada üyeleri tarafından meclise bir 

açıklamada bulunulmasını talep ediyorum dedi. Denetim Komisyonu üyesi Bahar Doğan söz alarak, 

Sayıştay ve Mülkiye Müfettişlerinin yaptıkları denetimlerle birlikte denetim komisyonunun yaptığı 

denetim sonucunun İdare açısından doğru işlem tesis edilmesi için yol gösterici olduğunu, 

komisyonumuza yardımcı olması amacıyla Defterdarlıktan bir uzman ve İdareden bir uzman olmak 

üzere iki uzman personelin görevlendirildiğini, hesap işleriyle ilgili bu personellerin komisyona 

yardımcı olduklarını, meclis ve encümen kararlarının gereğinin yerine getirilip getirilmediği 

hususlarının ise komisyonumuz tarafından detaylı bir şekilde incelendiğini ve buradan çıkan sonuca 

göre 8 sayfalık rapor tanzim edilerek meclisin bilgisine sunulduğunu ifade etti ve meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 02.04.2015 tarihli ikinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait; İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi Denizgören 

Kalıcı Konutlarında boş bulunan işyerlerinin Subaşı Belediyesine tahsis edilmesi teklifi hakkında 

ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Subaşı Kalıcı Konutlarında bulunan ve İl Genel 

Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 49 sayılı kararı ile tahsis edilen B Blok, 20, 22, 27, 28, 30 ve 31 

numaralı işyerleri ile birlikte; C Blok 2. kat 22, 23 ve 26 numaralı işyerleri, F Blok 2. Kat 27, 31, 

33, 34 ve 35 numaralı işyerleri olmak üzere toplam 14 adet işyerinin, sosyal ve kültürel 

faaliyetlerde  kullanılması için Subaşı Belediyesine 5 yıl süreyle tahsis edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  



 

         

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 02.04.2015 tarihli ikinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Deresi 

üzerinde yapılması planlanan gölet için idare görüşünün bildirilmesi ve gölet yapımı için gerekli 

olan malzeme ve betonun temini amacıyla Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Mobil Beton Santrali 

kurma izni verilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 

üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, gölet alanının yerleşim yerlerinden uzak olduğunu, kırma 

eleme tesisi ile beton santrali kurulması halinde çevresel etki anlamında olumsuz bir durum teşkil 

etmeyeceğini, tarımsal sulama için önemli olan bu devlet yatırımının kısa sürede tamamlanarak 

hizmete alınması için zaman kaybına neden olmadan gerekli izinlerin verilmesinin gerekli ve  

yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; kamu yararı göz önünde bulundurularak, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Deresi üzerinde 

yapılması planlanan, aynı zamanda bir Devlet yatırımı olan göletle ilgili çalışmaların bir an önce 

tamamlanması uygun olmakla birlikte, kurulacak tesiste üretilecek beton vb. diğer imalatların hiçbir 

şekilde izine esas projenin kapsamı dışında kullandırılmaması ve üçüncü şahıslara ticari amaçlı 

satışının yapılmaması kaydıyla, söz konusu göletin yapımı için gerekli olan malzeme ve betonun 

temini amacıyla Çukurköy Göleti göl alanı içerisinde DSİ adına 2 yıllığına Kırma-Eleme-Yıkama 

Tesisi ve Mobil Beton Santrali kurma izni verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 04.04.2015 tarihli dördüncü 

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

havale edilen, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde düzenlenecek olan 109. Geleneksel 

Fevziye Güreşleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek 

tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; söz konusu organizasyon giderlerinde 

kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslında 

bulunan ödeneğin ₺20.000,00 sinin Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki 

hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 02.04.2015 tarihli ikinci 

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

havale edilen, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde her yıl 29 Nisan’da düzenlenecek 

olan Kocadere Şehitlerini anma töreni organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis 

edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; söz konusu organizasyon giderlerinde 

kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında 

bulunan ödeneğin ₺15.000,00 sinin Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki 

hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 04.04.2015 tarihli dördüncü 

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

havale edilen, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde düzenlenecek olan Çilek 

Festivali organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 

edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; söz konusu organizasyon giderlerinde 

kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslında 

bulunan ödeneğin ₺15.000,00 sinin Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki 

hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 01.04.2015 tarihli birinci 

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

havale edilen, serbest nakit karşılık gösterilmek suretiyle 2014 Mali Yılından 2015 Mali Yılına 

devreden ₺3.192.337,08 ek ödeneğin, bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile ekli cetvelde 

belirtilen harcama kalemlerine gider olarak kaydedilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 

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

serbest nakit karşılık gösterilmek suretiyle 2014 Mali Yılından 2015 Mali Yılına devreden 



 

₺3.192.337,08 ek ödeneğin bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılmak üzere öngörülen ₺392.000,00 ödeneğin 

₺100.000,00 sinin Kara Taşıtı Alımları faslına, ₺90.000,00 sinin Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme 

Alımları faslına, ₺62.000,00 sinin Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları faslına, ₺40.000,00 

sinin Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları (TOPCON TOTAL STATİON ÖLÇÜM 

CİHAZI) faslına, ₺100.000,00 sinin ise Kamu Kurumlarıyla Ortak Projeler faslına, Yatırım ve 

İnşaat Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetlerde kullanılmak üzere öngörülen ₺2.500.000,00 

ödeneğin Yol Yapım Giderleri faslına, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde 

yürütülen hizmetlerde kullanılmak üzere öngörülen ₺300.000,00 ödeneğin Okul Bakım ve Onarım 

Giderleri faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 01.04.2015 tarihli birinci 

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

Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet Pikap tipi hizmet aracının 

satın alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 237 sayılı Taşıt Kanununun 9. ve 10. maddeleri 

gereğince, İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve yazı ekindeki “T” 

cetvelinde belirtilen 1 (bir) adet Pikabın (Kamyonet tipi 4x4 çift kabinli 6 kişilik hizmet aracı) İl 

Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

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

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

ayı olağan toplantısının 04.05.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 

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

toplantısına son verildi.  
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