
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 04.05.2015 Pazartesi günü saat 16.00’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 birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan 

Yalova İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. 

maddesi ile Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İl 

Encümeninin 09.04.2015 tarih ve 71 sayılı kararı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma 

günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

İlimiz, Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde yaptırılan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

kapatılması ile İl Özel İdaresine devredilen ve İl Özel İdaresi tarafından projesi yapılan Ortaburun 

Göleti, Göletten Sulama Tesisi maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle DSİ’ye teklif edilmiş ve 

yatırım programlarına alınarak 2015 yılında tamamlanması planlanmıştır. Sulama tesisine ait 

işletme, bakım, yenileme ve modernizasyonu gibi masrafların yapılabilmesi için 6200 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince 

Ortaburun Göletinin DSİ’ye devredilmesi talebinin değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2015 tarih ve 2086 sayılı yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, gölet ve projesinin İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı ve 

bunun için yaklaşık 2,5 milyon Türk Lirası harcandığı, göletin sulama tesisinin tümüyle DSİ’ye 

devredilmek istenip istendiği hakkında meclisin aydınlatılması gerektiğini söyledi. Tarımsal 

Hizmetler Müdürü tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan 

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

 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talep yazılarının 

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

bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

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

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin 05.04.2015 tarih ve 78 

sayılı kararı ile Kamu Kurumlarıyla Ortak Projeler için ayrılan ₺100.000,00 ödeneğin ₺20.000,00 

sinin Yalova tanıtım belgeselinin hazırlanması giderlerinde kullanılması, ₺5.000,00 sinin 

Uluslararası fuarlarda ilimizi tanıtmak amacıyla stant kiralanması ve tanıtıcı materyallerin 

bastırılması giderlerinde kullanılması, ₺15.000,00 sinin tarihi kültür varlıklarının ortaya çıkarılması 

ve tanıtılması amacıyla Yalova kültür envanterinin bastırılması giderlerinde kullanılması, 

₺10.000,00 sinin ise İDO Feribot ve Deniz Otobüslerine led ekran TV konulup, ilin turistik 

değerlerinin tanıtılması giderlerinde kullanılması için İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinin ilgili 

fasıl maddelerine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

 



 

 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi 

ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden, yazı ekindeki cetvelde belirtilen 1 adet 7. Dereceli 

Muhasebeci Kadrosunun 1. Derece olarak değiştirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2015 tarih ve 2041 sayılı talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, Cuma günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 

         

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.05.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Mayıs 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 MAYIS 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 05.05.2015 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 ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettiği, Kerem Eser ‘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 beşinci maddesinde yer alan, İlimizin güvenliğine ve halkımızın huzur içerisinde 

yaşamasına imkan sağlanması amacıyla Altınova İlçesinde kurulması planlanan ₺1.500.000,00 

maliyetli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesinin uygulanması için İçişleri Bakanlığı tarafından 

gönderilen ₺500.000,00 ödeneğin yetersiz olması nedeniyle İl Özel İdaresi bütçesinden ilave 

ödenek tahsis edilmesi ile ilgili Yalova İl Emniyet Müdürlüğünün 14.04.2015 tarih ve 241 sayılı 

talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, KGYS’nin önemli olduğu, 

ancak bu konuda kanun ve yönetmelik bulunmadığı için Emniyet, Jandarma ve Muhtarlıklar ayrı 

ayrı proje hazırlayıp kamera sistemi kurma cihetine gittiklerini, bunun bir kargaşaya neden 

olabileceğinin ortada olduğunu, bu sistemden sorumlu bir kurumun olması gerektiğini, durumun 

ciddiyeti bakımından mobese sisteminin tek elden yönetilmesine yönelik olarak kanun ve 

yönetmelik çıkartılmasının ihtiyaç haline geldiğini, çıkarılacak kanun ve yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde sorumlu idare tarafından gerekli çalışmaların yürütülmesinin gerekli ve yararlı olacağı 

yönündeki görüşünü dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, MOBESE sisteminin çok önemli 

olduğunu, sistemin yaygınlaşmasıyla olaylara daha erken müdahale edildiğini bu sayede daha erken 

sonuca ulaşılacağını 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 altıncı maddesinde yer alan, İl Genel Meclisin 07.11.2014 tarih ve 193 sayılı kararı 

ile tahsis edilen ödenek imkânlarıyla Toplum Destekli Polislik Projesi faaliyetlerinin daha etkin 

yürütülmesi ve bu sayede suçun meydana gelmeden önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ilave 

motosiklet alımı ve broşür hazırlanması için gerekli çalışmalara başlanmış, ancak satın alınacak 

araçların Emniyet Genel Müdürlüğü taşıt kuvve sistemine kaydedilebilmesi için anılan meclis 

kararına motosiklet ibaresi ile birlikte taşıt (eğitim ve uygulama amaçlı van tipi veya minibüs) 

ibaresinin eklenmesi ve kararın bu şekilde tashih edilmesi ile ilgili Yalova İl Emniyet 

Müdürlüğünün 13.04.2015 tarih ve 130 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay 

söz alarak, 2015 yılı bütçesinde motosiklet ve broşür alımı için ₺100.000,00 ödenek ayrıldığını, 

Emniyet Müdürlüğünün yazılarından, motosiklet yerine minibüs alınmak istendiğini, toplum 

destekli polislik projesi için motosikletin önemli olduğunu, 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödenek 

çerçevesinde hareket edilmesini, dolayısıyla minibüs alımı ile ilgili talebin ret edilmesinin daha 

doğru olacağını dile getirdi. Bahar Doğan söz alarak, minibüs alımı teklifi Toplum Destekli Polislik 

Projesi kapsamında değerlendiriliyor ise bunda herhangi bir sakıncanın olamayacağını, ödenek 

ayırma amacımızın söz konusu projeye katkı sağlamak olduğunu, konunun bu kapsamda 

değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyledi. 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, Kadıköy Belediyesinin makine parkı ve ekipman 

yetersizliğinden dolayı yazı ekindeki keşif cetvelinde belirtilen yolların bakım ve onarımları ile 

asfalt sathi kaplama işlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 5393 

sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında yapılacak protokol doğrultusunda İl Özel 

İdaresi makine parkı ve işgücü imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili Kadıköy Belediye Başkanlığının 

16.04.2015 tarih ve 468 sayılı talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile 

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

 

        Termal İlçesinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, Termal İlçesi 

sınırları içerisinde bulunan Ferhat deresi su kaynağından daha önce tahsis edilen 17 lt/sn suya ilave 

olarak 13 lt/sn su ile Keyif Ahmet (Kelburun) su kaynağından 2011 yılında tahsisi uygun görülen 

18 lt/sn suya ilave olarak 2 lt/sn suyun daha tahsis edilmesi talebi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve 

İnşaat Müdürlüğünün 05.05.2015 tarih ve 2173 sayılı yazıları ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 184363 sayılı görüş yazıları 

okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, DSİ görüş yazılarında çok teknik terimlerin 

kullanıldığını, bu konunun Çevre ve İmar Komisyonlarına havale edilmesi ve bu komisyonlar 

tarafından detaylıca irdelenmesinden sonra rapor tanzim edilerek meclise sunulmasının daha doğru 

olacağını söyledi. İbrahim Akay söz alarak, Ferhat deresi suyundan 17 lt/sn suyun tahsis edildiğini, 

bizden istenen bunun 30 lt/sn ye çıkarılması olduğunu, Termal Belediyesinin içme suyu projesi ile 

ilgili yaklaşık ₺2,5 milyon gibi bir harcama yaptığını, DSİ’den de görüş alındığına göre konunun 

komisyonlara havale edilmeden karara bağlanması gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, DSİ’den alınan görüş yazıları doğrultusunda Ferhat deresinden ve Keyif Ahmet 

deresinden Termal Belediyesine içme suyu tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Taşköprü Beldesinde Taşköprü ismiyle İlçe 

kurulması ile ilgili Yalova Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğü 30.04.2015 tarih ve 2766 sayılı yazıları 

okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

Kılıç Köyünün Çiftlikköy mücavir alanında olduğunu, mücavir alanda olan bir köyün başka bir 

ilçeye bağlanmasının doğru olmadığını, ilçe kurulup oradaki idarelerin güçlendirilmesi halinde 

Yalova’yı olumsuz etkileyecek konularda yerinde ve zamanında halka açık bir şekilde koordineli 

çalışmalar yürütülerek, gerekli kararların alınması ve hizmetin vatandaşa en yakın yerde sunulması 

açısından çok daha yararlı olacağını dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, komşu ilçenin sınırları 

dikkate alınması ve komisyonlar tarafından konunun detaylı bir şekilde irdelendikten sonra rapor 

hazırlanarak meclise sunulmasının yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan 

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

komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.05.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Mayıs 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 MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 06.05.2015 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 sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan ve DSİ tarafından 

yapımına başlanan Ortaburun Göletinin Sulama Projesi İsale Hattı bağlantı çalışmalarından dolayı 

Koru Beldesi, Hürriyet Mahallesi, Çaykenarı Caddesindeki mevcut yol kullanılamaz duruma gelmiş 

olup, bahse konu yolun asfalt sathi kaplama işinin İl Özel İdaresi makine parkı ve işgücü 

imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili Koru Belediye Başkanlığının 17.04.2015 tarih ve 393 sayılı talep 

yazıları okundu. Meclis üyelerinden Kerem Eser söz alarak, göletten çekilen sulama projesinden 

dolayı bozulan yolların tamamının yapılması şeklinde karar alınmasının daha doğru olacağı 

yönündeki görüşünü meclise iletti. İbrahim Akay söz alarak, bu talebin sadece Koru Beldesi 

sınırları içerisinde bozulan yollarla ilgili olduğunu, sulama projesi uygulaması nedeniyle bozulan 

yolların tamamımın dahil edilerek yapılması şeklinde karar alınması durumunda, idare açısından 

tereddütte mahal kalmadan gerekli çalışmaların yürütülmesine yardımcı olunacağını dile getirdi. 

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

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

oybirliğiyle kabul edildi.  

 

       Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, Esenköy Belediyesinin mali imkânlarının kısıtlı 

olması nedeniyle, yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda hem ilimizin 

tanıtımına hem de turizminin gelişimine katkı sağlayacağı bilinen Karlık Yaylasına giden 7 km’lik 

yolun asfalt sathi kaplama işinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 

5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında yapılacak protokol çerçevesinde İl Özel 

İdaresi bütçe imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili Çınarcık Kaymakamlığının 16.04.2015 tarih ve 428 

sayılı talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Ahmet Kaya söz alarak konu hakkındaki görüşünü 

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

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

edildi. 

       Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyünde 2 

Ağustos 2015 Pazar günü 12’cisi düzenlenecek olan geleneksel kızılcık şenliği organizasyon 

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

Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 20.04.2015 tarih ve 449 sayılı yazıları 

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

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

edildi. 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 07.05.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Mayıs 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 MAYIS 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 07.05.2015 Perşembe günü saat 15.30’da 

Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi 

Öncü, Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim 

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

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

ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  

 

        Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Sügören Köyünde 19 Temmuz 

2015 Pazar günü ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek olan ve İlimizin turizmine, kültürüne 

yörenin gelenek göreneklerinin tanıtımına katkı sağlanması hedeflenen Sugören Kültür Şenlikleri 

organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 ödenek tahsis 

edilmesi ile ilgili Sugören Köyü Muhtarlığının 20.04.2015 tarihli talep yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Eğitim. Kültür 

ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, 

 

 İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 04.05.2015 tarihli birinci birleşimde 

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

cetvelde belirtilen 1 adet 7. Dereceli Muhasebeci Kadrosunun 1. Derece olarak değiştirilmesi teklifi 

hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

7. Derecedeki mevcut  muhasebeci kadrosunun derecesini 1. Derece  yapma kararı, yeni mezun 

veya 3 yıl görev yapmış, bilişimi, değişimi, mesleğindeki yenilikleri, gelişmeleri bilen, heyecanlı, 

idareye faydalı ve başarılı olduğu takdirde yükseleceğini de  bilen azimli bir memur almak yerine, 

25 yıl görev yapmış, emekliliği gelmiş, ununu elemiş ve eleğini asmış, memuriyetinin son deminde 

Yalova da keyif sürmek  isteyen birinin işini görmek  anlamına gelmektedir. Kamu İdarelerinde 

müdürlük kadrosu, münhal kadro ve derece değişikliği ihtiyacı varsa, yapılır. Komisyon çalışmaları 

esnasında Meclis Başkanına, 7. Dereceli mevcut muhasebeci kadrosunun 1. dereceye yükseltme 

fikri nerden çıktı diye sorduğumda, bana siyasi diye cevap verdi. 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 22. maddesinde İl Genel Meclisi siyasî konularda karar alırsa meclis feshedilir 

denmektedir. Emekliliği gelmiş 1. Derecede olan bir memurun özel idareye faydasının olmadığını, 

bu gibi memurlara ihtiyaç yokken  yapılan bu tür işlemler neticesinde yıllık 50-60 bin TL maaş 

ödemek, ayrıca gelir gelmez emekliliğini istemesi halinde 50-60 bin TL tutarında ikramiye vermek 

il özel idaresi kaynağının gereksiz yere heba olması demektir. Meclisimizin bu konuda en doğru 

kararı alacağına inanıyor saygılarımı sunuyorum, dedi. 

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

Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl 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 hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi.  

 



 

      Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İlimizde düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliklerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 

₺20.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

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

Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması, 2015 yılı bütçesinde bu gibi hizmetlerde kullanılmak üzere 

ödenek ayrılmaması ve konunun görüşüleceği İl Genel Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısına 

kadar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının geride kalacağı hususları göz önünde 

bulundurularak,  söz konusu şenliklerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesinin uygun 

olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 08.05.2015 Cuma günü saat 16.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Mayıs 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 MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Mayıs ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 08.05.2015 Cuma günü saat 16.30’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 ve Rahmi 

Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri, Kerem Eser ve Hasan Çetinkaya’nın 

ise toplantıya iştirak etmedikleri görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis 

Başkanlığına hitaben vermiş oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, izinli 

sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

  

        Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, Yalova İli sınırları içerisindeki yer altı suları ile 

hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak 

sularının (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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 

raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova 

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

tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak sularının (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, 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi gereğince onaylanarak, 3011 sayılı Kanunun 2. 

maddesine göre mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edilerek yürürlüğe 

konulması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, 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, İlimiz, Çiftlikköy 

İlçesi, İlyasköy-Denizçalı-Akkim’den İzmit-Yalova Karayoluna bağlantı sağlayacak şekilde yeni 

bir yol güzergâhının belirlenerek yol ağına alınması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; kat edilecek yol mesafesinin daha aza indirilmesi, bu sayede hem ulaşımda 

kolaylığın sağlanması, hem de hizmet üretimi sırasında ekonomik açıdan sağlayacağı yarar ve 

alternatif ulaşım olanağı sağlanarak vatandaşa daha kaliteli seyahat etme imkânı sunulması için, 

İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy-Denizçalı-Akkim’den İzmit-Yalova Karayoluna bağlantı 

sağlayacak şekilde belirlenen yol güzergâhının İl Özel İdaresinin yol ağına alınması hususu oylandı 

ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  

 

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

Dair Yönetmeliğin “Sürekli İşçi Kadroları” başlıklı 13. maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ve aynı Kanunun 36. maddesi gereğince, ihtiyaca binaen 

 hazırlanan ve yazı ekindeki cetvellerde belirtilen Sürekli İşçi Kadrosu İhdas ve Değişikliğinin 

onaylanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin “Sürekli İşçi 

Kadroları” başlıklı 13. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (l) bendi 

ve aynı Kanunun 36. maddesi gereğince, ekli Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 4 adet 

Şoför Kadrosu ile 9 adet İşçi Kadrosunun ihdas edilmesi, Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetvelinde 



 

belirtilen 1 adet Usta Kadrosunun ise Şoför Kadrosu ile değiştirilmesi, ayrıca Bakanlıktan alınan 

görüş yazısı, Hukuk Müşavirliğinden alınan hukuki mütalaada belirtilen hususlar ile toplu iş 

sözleşmesinin bağlayıcılığı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, kadrolu işçilerin fiilen görev 

yaptıkları kadrolara uygun olarak iş pozisyonlarının belirlenmesi, işçi taleplerinin yukarıda 

belirtilen görüşler, iş sözleşmesi ve meri mevzuat doğrultusunda karşılanamadığı takdirde, İl Genel 

Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen “Yalova İl Özel İdaresinde 4857 

Sayılı İş Kanununa Göre Çalışan İşçi Personelin Kadro ve Unvan Değişikliğinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin mevzuat hükümleri çerçevesinde revize edilerek pozisyon 

değişikliği konusunun bu kapsamda değerlendirilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi.  

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 05.05.2015 tarihli ikinci 

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

Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kadıköy Belediyesinin makine parkı ve ekipman 

yetersizliğinden dolayı yazı ekindeki keşif cetvelinde belirtilen yolların bakım ve onarımları ile 

asfalt sathi kaplama işlerinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılması teklifi hakkında ilgili 

komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 

belirtildiği gibi; Kadıköy Belediyesi makine parklarının yetersiz olmasından dolayı talep edilen yol 

yapım işlerine ait keşif özetinde belirtilen tutarın İl Özel İdaresine yatırılması ve programdaki 

işlerin aksatılmaması kaydıyla, söz konusu yolların bakım ve onarımları ile asfalt sathi kaplama 

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

Kanununun 75. maddesi kapsamında yapılacak protokol doğrultusunda İl Özel İdaresi makine parkı 

ve işgücü kullanılarak yapılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

         

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 04.05.20015 tarihli birinci 

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

gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 47. maddesi ile 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. madde hükümleri doğrultusunda 

hazırlanan İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması teklifi 

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

raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabı; bütçe ile tahmin 

edilen ödenek ₺13.500.000,00, önceki yıldan devreden gelir tahakkuku ₺161.668,99, yılı tahakkuku 

₺49.785.476,20, yılı net tahsilatı ₺52.272.020,08, gelecek yıla devreden ₺327.255,63 olduğu,  

       İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı; geçen yıldan devreden ödenek 

₺27.759.878,28, bütçe ile verilen ödenek ₺13.500.000,00, olağan ek ve üstü verilen ödenek 

₺35.209.615,94, aktarma ile eklenen ödenek ₺25.149.138,16, aktarma ile düşülen ödenek 

₺25.149.138,16, net bütçe ödeneği toplamı ₺76.469.494,22, bütçe giderleri toplamı ₺45.706.830,88, 

iptal edilen ödenek ₺125.829,44, sonraki yıla devreden ödenek ise ₺30.636.833,90 olduğu görülmüş 

ve kesin hesabı oluşturan hesap ve işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği, herhangi bir 

eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Kesin 

Hesabının onaylanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  

  

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 04.05.2015 tarihli birinci 

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

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden, 

yazı ekindeki cetvelde belirtilen 1 adet 7. Dereceli Muhasebeci Kadrosunun 1. Derece olarak 

değiştirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, 7. Derecedeki mevcut  muhasebeci kadrosunun derecesini 1. Derece  yapma 

kararı, yeni mezun veya 3 yıl görev yapmış, bilişimi, değişimi, mesleğindeki yenilikleri, gelişmeleri 

bilen, heyecanlı, idareye faydalı ve başarılı olduğu takdirde yükseleceğini de  bilen azimli bir 

memur almak yerine, 25 yıl görev yapmış, emekliliği gelmiş, ununu elemiş eleğini asmış, 

memuriyetinin son deminde Yalova da keyif sürmek  isteyen birinin işini görmek  anlamına 



 

gelmektedir. Kamu İdarelerinde müdürlük kadrosu, münhal kadro ve derece değişikliği ihtiyacı 

varsa yapılır. Emekliliği gelmiş 1. Derecede olan bir memurun özel idareye faydasının olmadığını, 

bu gibi memurlara ihtiyaç yokken  yapılan bu tür işlemler neticesinde yıllık 50-60 bin TL maaş 

ödemek, ayrıca gelir gelmez emekliliğini istemesi halinde 50-60 bin TL tutarında ikramiye vermek 

il özel idaresi kaynağının gereksiz yere heba olması demektir. Meclisimizin bu konuda en doğru 

kararı alacağına inanıyor saygılarımı sunuyorum, dedi. İbrahim Akay söz alarak, ataması yapılması 

istenen kişinin 3. Dereceli kadroya atanması mümkünse o zaman 3. Dereceli kadroyu ihdas edelim 

dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; II Sayılı Memur Boş 

Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen 1 adet 7. Dereceli Muhasebeci Kadrosunun, ihtiyaca binaen 

cetveldeki şekliyle 1 Derece olarak değiştirilmesi hususu oylandı, Bahar Doğan, Ertan Şener, 

Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Yusuf Harputoğlu’nun ret oyuna karşı, toplantıda 

mevcut (Kerem Eser, Hasan Çetinkaya izinli) diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

        Asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın huzur ve güven 

ortamının tesis edilmesi amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kurulması 

planlanan kamera sistemi giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 

ödeneğin tahsis edilmesi İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 2266 

sayılı talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 6. maddesi kapsamında, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin 

arttırılması ve halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma 

Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan ve Kamera Kurum Listesinde belirtilen tekli ve dörtlü 

Güvenlik Kamerası Sisteminin kurulması için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis 

edilmesi teklifinin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu, oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclis Üyelerinden Bahar Doğan gündemin dilek ve temenniler maddesi kapsamında 

söz alarak, il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanında yaptırılan kaçak yapıların yıkımı için 

ödenek tahsis edilmesi konusunda komisyonlara süre verildiğini, zaten 2015 yılı bütçesi yapılırken 

bu iş için ödenek ayrılmamasına bir anlam veremediğini, yine de bütçe imkânları dâhilinde en 

azından 30 bin veya 50 bin TL kadar bir ödeneğin temin edilerek yıkım konusunda gerekli 

işlemlerin başlatılması gerektiğini, aksi takdirde meclis ödenek tahsis etmediği için yıkım 

yapılamamıştır şeklinde suçlamalara maruz kalınacağını, mevzuat gereklerini yerine getirmek ve bu 

konuda suçlu duruma düşmemek için komisyonların bir an önce çalışmalarını tamamlayarak raporla 

birlikte meclise sunmasını teklif ediyorum dedi.    

 

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

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

ayı olağan toplantısının 01.06.2015 Pazartesi günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 

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

toplantısına son verildi.  

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Yusuf HARPUTLU 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 


