
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 01.06.2015 Pazartesi günü saat 10.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

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

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

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

Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettiği, Hasan Çetinkaya’nın ise toplantıya iştirak 

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

mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin 

uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi emanet hesaplarında tutulan ₺1.700.000,00 

tutarındaki ek gelirin, 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 

yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama kalemlerine gider olarak kaydedilmesi ile ilgili İl Özel 

İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize havaleli 27.05.2015 tarih ve 2590 sayılı yazıları 

okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 1980 darbesi sonrasında bazı taşınmazların 

kamu adına tescilinin yapıldığını, buradaki taşınmazın TÖBDER’e ait olduğu gerekçesiyle dava 

açıldığının söylendiğini, taşınmazın kime ait olduğuna dair yeterli incelemenin yapılıp 

yapılmadığını, davayı kazanmaları halinde hukuki açıdan bir sıkıntının yaşanıp yaşanmayacağı 

hakkında meclisin bilgilendirilmesini talep ediyorum dedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter 

Yardımcısı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 

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

edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

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

Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin 

(l) bendi uyarınca, İl Genel Meclisince daha önce ihdas edilen, ancak işlevsiz olan 11185 Unvan 

Kodlu 1. Dereceli “Yapı Kontrol Müdürlüğü” kadrosunun iptal edilerek, yerine İl Özel İdaresinin 

yapısına ve ihtiyacına uygun olan 11040 Unvan Kodlu 1. Dereceli “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü” 

kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 

meclisimize havaleli 28.05.2015 tarih ve 2605 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, değiştirilmek istenen müdürlüğün işlevsiz olduğu söyleniyor, madem bu 

müdürlük işlevsiz idiyse neden bu güne kadar beklendiğinin izah edilmesi gerektiğini, ayrıca her 

müdürlüğün yürüttüğü işlerle ilgili amaç, hedef ve faaliyetleri içerecek şekilde yönerge yada 

yönetmelik hazırlanmasının gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 

tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Genel 

Meclisince daha önce ihdas edilen, ancak işlevsiz olan 11185 Unvan Kodlu 1. Dereceli “Yapı 

Kontrol Müdürlüğü” kadrosunun iptal edilerek, yerine İl Özel İdaresinin yapısına ve ihtiyacına 

uygun olan 11040 Unvan Kodlu 1. Dereceli “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü” kadrosunun ihdas 

edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme  Kanununun (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) 32. maddesi ile 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 15. maddesi hükümleri, Anayasa Hükümleri ve Uluslararası 

Sözleşmeler çerçevesinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatını belirlemek 

amacıyla Yalova İl Özel İdaresinde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN” temsilcisi ile gerekli 

görüşmeleri yapmak ve toplu sözleşme sürecini tamamlayarak sözleşmeye bağlamak üzere İl 

Valisine yetki verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 



 

meclisimize havaleli 26.05.2015 tarih ve 2538 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden İbrahim 

Akay söz alarak, bu konunun daha önce gündeme geldiğini, o zaman Valiye yetki verilmeden 

meclis tarafından ödenecek ücretin belirlendiğini, bu defa neden ödenecek sosyal denge tazminatı 

için Valiye yetki verilmesi istendiğini sordu. Bahar Doğan söz alarak, Valiye yetki verilmesinin 

mevzuat gereği olduğunu, meclis kararı alınmadığı takdirde bu konunun görüşülemeyeceğini ve 

sosyal denge tazminatı sözleşmesinin yapılamayacağını, diğer illerin tamamına yakının da sosyal 

denge tazminatının ödenmesi yönünde kararlar alındığını, çalışanları teşvik etmek ve daha verimli 

hizmet üretmelerini sağlamak amacıyla böyle bir uygulamanın başlatılmasının yararlı olacağını, biz 

meclis olarak bu konuda üzerimize düşeni yapalım ve çalışanlardan özverili hizmet bekleyelim. 

Yapılacak tüm iyi niyet ve desteklere rağmen iş üretme konusunda bir sıkıntı yaşanıyorsa o zaman 

konuyu tekrar gözden geçirilmesi cihetine gidelim dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, 4688 

sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme  Kanununun (Değişik: 4/4/2012-6289/22 

md.) 32. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15. maddesi hükümleri, 

Anayasa Hükümleri ve Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde, sözleşme döneminde verilecek 

sosyal denge tazminatını belirlemek amacıyla Yalova İl Özel İdaresinde yetkili sendika olan BEM-

BİR-SEN” temsilcisi ile gerekli görüşmeleri yapmak ve toplu sözleşme sürecini tamamlayarak 

sözleşmeye bağlamak üzere İl Valisine yetki verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi. 

      

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.06.2015 Salı günü saat 10.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Haziran 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 HAZİRAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.06.2015 Salı günü saat 10.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

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

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

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

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

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan ve DSİ tarafından 

yapımına başlanan Ortaburun Göletinin Sulama Projesi İsale Hattı bağlantı çalışmalarından dolayı 

Koru Beldesinde bozulan yolların onarım işlerinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılması teklifi 

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

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi;  İl Özel İdaresi 

uhdesinde bulunan ve DSİ tarafından yapımına başlanan Ortaburun Göletinin Sulama Projesi İsale 

Hattı bağlantı çalışmalarından dolayı Koru Beldesi, Hürriyet Mahallesi, Çaykenarı Caddesinde 

kullanılamaz duruma gelmiş olan mevcut yollar ile aynı sulama projesi nedeniyle bozulan diğer köy 

yollarının asfalt sathi kaplama işlerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ve İl 

Genel Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 148 sayılı kararı doğrultusunda İl Özel İdaresi makine parkı 

ve işgücü imkânlarıyla yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Esenköy Belediyesinin mali imkânlarının kısıtlı ve 

makine parkının yetersiz olması nedeniyle, yayla turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve 

aynı zamanda hem ilimizin tanıtımına hem de turizminin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen 

Karlık Yaylasına giden 7 km’lik yolun asfalt sathi kaplama işinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla 

yaptırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Esenköy Belediyesinin makine parkı 

ve 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 İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslındaki ödenek 

imkânlarıyla yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin altıncı maddesinde yer alan, proje maliyetinin yüksek olması nedeniyle DSİ’ye 

teklif edilen ve yatırım programlarına alınarak 2015 yılında tamamlanması planlanan Ortaburun 

Göletinin, Sulama Tesisine ait işletme, bakım, yenileme ve modernizasyonu gibi masrafların 

yapılabilmesi için DSİ’ye devredilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi; 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 edilen ve yatırım programlarına 

alınarak 2015 yılında tamamlanması planlanan 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 Göleti ve Göletten Sulama 

Tesisinin DSİ Genel Müdürlüğüne devredilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.06.2015 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Haziran 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 HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.06.2015 Çarşamba günü saat 10.00’da 

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

 

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

Yusuf Harputoğlu, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

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

Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ertan Şener’in ise toplantıya iştirak etmediği 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  

 

       Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Sügören Köyü Muhtarlığınca 19 

Temmuz 2015 Pazar günü düzenlenecek olan Sugören Kültür Şenlikleri organizasyon giderlerinde 

kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçe, Sugören Köyünde 19 

Temmuz 2015 tarihinde Bursa Pomaklar Kültür ve Dayanışma Derneği (BURPOD) ile Sugören 

Muhtarlığı tarafından Sugören Şenliği adı altında güreş müsabakalarının yapılacağı, halk oyunları 

gösterilerinin ve canlı müzik performansının sergileneceği ulusal ve uluslararası alanda İlimizin 

turizmine, kültürüne, yörenin gelenek ve göreneklerinin tanıtımına katkı sağlanması hedeflenen 

Sugören kültür şenlikleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali 

Yılı Bütçesinin Merkez Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺15.000,00 sinin Merkez İlçe 

Köylerine Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  

       Gündemin sekizinci 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 ödenek tahsis teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

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

Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde 2 Ağustos 2015 Pazar günü 12’cisi düzenlenecek olan, aynı 

zamanda ilimizin tanıtımına ve turizminin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen geleneksel 

Kızılcık Şenliği organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı 

Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺10.000,00 sinin Çınarcık Köylere 

Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, tahsis 

edilecek ödeneğin hangi fasıldan alınacağının net olmadığını, konunun netliğe kavuşturulması için 

komisyona süre verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, ödeneğin hangi 

fasıldan alınacağı konusunun netliğe kavuşturularak bir rapor halinde meclise sunulması için 

önümüzdeki Cuma gününe kadar Plan ve Bütçe Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve 

mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Çiftlikköy Belediyesinin ekipman ve personel yetersizliğinden dolayı İl Özel İdaresinin sıcak 

asfalt çalışması ile bir bütünlük sağlaması ve belde sakinlerinin ihtiyaçlarının ve taleplerinin 

karşılanması amacıyla, yazı ekindeki keşif cetvelinde belirtilen cadde ve sokak yollarının sathi 

kaplama veya sıcak asfalt işlerinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili Çiftlikköy 

Belediye Başkanlığının 02.06.2015 tarih ve 3197 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması 



 

oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, belediyeler tarafından 

gönderilen yazılarda Belediye Başkanlarının imzalarının olması gerektiğini, gerekli özen ve önemin 

verilmeden yetkisi olmayan kişiler tarafından imzalanarak meclisimize gönderilen yazıların 

gündeme teklif edilmeden iade edilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde; Çiftlikköy Belediyesinin ekipman ve personel yetersizliğinden dolayı, İl Özel 

İdaresinin sıcak asfalt çalışması ile bir bütünlük sağlaması ve belde sakinlerinin ihtiyaçlarının ve 

taleplerinin karşılanması amacıyla, malzeme bedelinin belediyesi tarafından İl Özel İdaresine 

yatırılması kaydıyla yazı ekindeki keşif cetvelinde belirtilen cadde ve sokak yollarının sathi 

kaplama veya sıcak asfalt 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 hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi.  

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 04.06.2015 Perşembe günü saat 10.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Haziran 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 HAZİRAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.06.2015 Perşembe günü saat 10.00’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 onuncu maddesinde yer alan, İl Genel Meclisin 07.11.2014 tarih ve 193 sayılı kararı 

ile tahsis edilen ödenek imkanlarıyla 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 motoksiklet alımı ibaresinin yanı sıra taşıt (eğitim ve uygulama amaçlı van tipi veya 

minibüs) alımı ibaresinin eklenmesi ve söz konusu kararın bu şekilde tashih edilmesi teklifi 

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

komisyon raporunda belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 

kapsamında, İl Genel Meclisin 07.11.2014 tarih ve 193 sayılı kararı ile tahsis edilen ödenek 

imkânlarıyla, Toplum Destekli Polislik Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak 

motosiklet alımı ibaresine taşıt (eğitim ve uygulama amaçlı van tipi veya minibüs) alımı ibaresinin 

eklenmesi ve anılan kararın bu şekilde tashih edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

       Gündemin on birinci 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2015 yılı bütçesinde bu işte 

kullanılması için ödenek ayrılmaması ve İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı, 

Altınova İlçesinde kurulması planlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından ₺500.000,00 ödeneği 

gönderilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesinin uygulanması için mevcut bütçe imkânlarıyla 

ilave ödenek tahsis edilmesinin mümkün olmadığı, konunun 2016 yılı bütçe imkânları çerçevesinde 

değerlendirilmesinin daha uygun olacağı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İlimiz Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi sınırları içeresinde faaliyet halindeki sanayi 

kuruluşlarının yer aldığı alanda 4562 Sayılı OSB Kanunu’nun 4’üncü ve 7’inci maddeleri ile 

Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince kurulacak “Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit 

Ürünler İleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB” Müteşebbis Heyetine, İl Özel İdaresinin katılıp 

katılamayacağı, katılım olması halinde katılım payı oranının ve müteşebbis heyette temsil edilecek 

Asil ve Yedek üye isimlerinin belirlenmesi ile ilgili Yalova İl Özel İdaresinin meclisimize havaleli 

03.06.2015 tarih ve 2728 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 

bizden istenen Islah OSB’ye il özel idaresinin katılıp katılmamasına karar vermek olduğunu, katılım 

yönünde karar verilmesi halinde katılım payı oranına göre temsilci seçilmesi gerektiğini, bunun için 

konuyu komisyonlara havale etmesine gerek olmadığını, dolayısıyla katılım oranının belirlenmesi 

ve bu orana göre temsilci seçilmesi konusunun karara bağlanmasının daha doğru olacağını dile 



 

getirdi. Bahar Doğan söz alarak, o bölgede mülk sahiplerinin olduğunu, bunların görüşlerinin kabul 

görmediğini, sağlık koruma bandı alanının bölge dışında bırakılarak, mevcut sanayi tesisleri 

dâhilinde kendilerine ait arsaları kapsayan kısmında Islah OSB kurulmak istendiğini, bunun da 

taşınmaz sahiplerinin mağduriyetine neden olabileceğini, ayrıca %6 katılım payı ile ortak olunması 

halinde, kamulaştırma veya aidatlar için herhangi bir ödemenin yapılıp yapılmayacağı hususunun 

bilinmediğini, konu hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi için yapılan bu teklifin komisyona 

havale edilmesi ve komisyonlarda detaylı bir şekilde irdelenmesinden sonra mecliste müzakere 

edilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 05.06.2015 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Haziran 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 HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Haziran ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.06.2015 Cuma günü saat 10.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

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

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

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Bahar Doğan, 

Rahmi Demirok ve Kerem Eser’in toplantıya iştirak ettikleri, Murat Bektaş’ın ise toplantıya iştirak 

etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş 

oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, Yalova Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğünün 

30.04.2015 tarih ve 2766 sayılı talep yazıları ile İl İdare Kurulunun almış olduğu 30.04.2014 tarih 

ve 39 sayılı kararında belirtilen, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Taşköprü 

Beldesinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince “TAŞKÖPRÜ” ismiyle İlçe 

Kurulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 

2. maddesinin (a) ve (d) fıkraları uyarınca, detayları dosyasında mevcut İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, 

Merkez Bucağına Taşköprü Beldesinin İlçe Merkezi olmak üzere “TAŞKÖPRÜ” ismiyle İlçe 

Kurulması teklifinin detaylıca irdelenmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması 

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

        Aciliyet arz etmesi nedeniyle, İl Genel Meclisinin 04.06.2015 tarihli dördüncü birleşiminde 

tüm ihtisas komisyonlarına havale edilen Islah OSB hakkındaki raporların tanzim edilerek meclise 

sunulması için toplantıya 20 dakika ara verildi.  

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Haziran ayı olağan toplantısının beşinci birleşimin ikinci 

oturumuna 05.06.2015 Cuma günü saat 10:40’ta meclis toplantı salonunda başlandı. 4562 Sayılı 

OSB Kanunu’nun 4’üncü maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi gereğince İlimiz, 

Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi sınırları içeresinde faaliyet halindeki sanayi kuruluşlarının yer 

aldığı ve yer seçimi yapılarak sınırlarının kesinleştiği alanda kurulacak olan “Akrilik Bazlı Elyaf ve 

Kompozit Ürünler İleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB’ye İl Özel İdaresinin üye olması ve 

katılım payına göre temsilci seçilmesi teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 

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

konusu OSB Müteşebbis Heyetine İl Özel İdaresinin %6 katılım payı ile üye olması ve 4562 sayılı 

OSB Kanunu’nun 7’inci maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesi gereğince katılım 

payı oranına göre müteşebbis heyette 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere İl Özel İdaresini 

temsilen İl Valisi Sayın Selim CEBİROĞLU’nun asil üye olarak seçilmesi hususu oylandı, Bahar 

Doğan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret oyuna karşı, toplantıda mevcut (Murat 

Bektaş, Ertan Şener yok) diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

        Meclisi Üyelerinden Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen, İl Özel 

İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köy yollarının kenarlarına İl Özel İdaresi 

bütçe imkânlarıyla ağaç/fidan dikilmesi ile ilgili 05.06.2015 tarihli önergesi okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Ahmet Kaya ve İbrahim 

Dönertaş söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

      İl Genel Meclisinin 03.06.2015 tarihli üçüncü birleşiminde konu hakkındaki 

çalışmalarını tamamlayarak bir rapor halinde meclise sunulması için komisyona süre 

verilen, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kurulması planlanan kamera sistemi için 

ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, Güvenlik Kamerası Sisteminin kurulması için 2015 yılı 



 

bütçesinde ayrılan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle, ilave olarak tahsis edilmesi talep edilen 

ödeneğin hangi harcama kalemlerinden alınabileceğinin tespitinin yapılarak bir rapor halinde 

meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Dilek ve temenniler maddesi kapsamında Bahar Doğan söz alarak, Termal Akköy’de heyelan 

tehlikesi olan yerlerin ıslahı ve olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin 

alınması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca; bir diğer konu olan kamu idarelerinde araç saltanatının had 

safhada olduğunu, Taşıt Kanununun T cetvelinde hangi makamlara araç tahsis edileceğinin belli 

olduğunu, bunların dışındakilerin bu araçları sadece hizmet aracı olarak ve amacına uygun şekilde 

kullanmalarının bir zorunluluk olduğunu, hizmet araçlarının makam aracı gibi kullanılmasının 

doğru olmadığını, kamu görevlilerinin kimisinin hizmet araçlarını amacına uygun kullanmadığından 

dolayı ceza aldıklarını, Sayın Valimizin bu konudaki hassasiyetini bildiğini, Yalova İlinde araç 

saltanatına müsaade etmeyerek gereğini yapacağına inanıyorum dedi. Öte yandan, bu ayki meclis 

toplantımızın dördüncü birleşiminde komisyonlara havale edilen, İlimiz Çiftlikköy İlçesi Taşköprü 

Beldesi sınırları içeresinde kurulması planlanan “Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünler İleri 

Teknolojik Malzemeler Islah OSB”ye İl Özel İdaresinin ortak olması hususunun aceleye 

getirildiğini, ilke olarak sanayii kuruluşlarının  ISLAH OSB  altında oluşumuna olumlu baktığını, 

bölgedeki Çiftlikköy ve Taşköprü Belediye Başkanlarının da bilgisi ve görüşleri doğrultusunda 

karar alınmasından yana olduğunu, konunun detaylıca irdelenmesi için komisyonlara süre 

verilmesini talep ettiklerini, ancak talebinin kabul görmediğini, bölgede mevcut tesislerden dolayı 

1200 m yarıçaplı sağlık koruma bandı içerisinde kalan mülk ve konut sahiplerinin çok mağdur 

olduklarını, ISLAH OSB, sağlık koruma bandında kalan arsaların tamamını satın alarak mülk 

sahiplerinin mağduriyetlerini bir nebze de olsa giderebileceğini, bunun gerçekleşmesi durumunda 

mevcut tesislerde şu an mağdur olanların da rahat edeceğini, ayrıca bölge için "100. Yıl Ekonomi 

Şehri " projesinin olduğunu, bu projenin, mevcut sanayi kuruluşlarını, belediyeleri ve tüm 

Yalova'yı cezbedebileceğini, bunun da göz önünde bulundurulmasının gerekli ve yararlı olacağını 

belirtti ve sonuç olarak; yeni seçilen Çiftlikköy ve Taşköprü Belediye Başkanlarının görüşlerine 

başvurulmadan ve mecliste ısrarla süre istenmesine rağmen konunun aceleye getirilerek İl Özel 

İdaresinin %6 katılım payı ile Islah OSB ye ortak  olmasına ve Sayın Valimizin müteşebbis 

heyetine seçilmesine karar verildiğini dile getirdi. 

 

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

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

Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana 

hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2015 Yılı Haziran 

ayı olağan toplantısına son verildi.  

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 


