
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 03.08.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

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

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

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

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

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

  

         İl Genel Meclisi Üyelerinden Ertan Şener; bir önceki ayın olağan toplantısının beşinci 

birleşiminde görüşülen konulardan biri olan, çöp kamyonunun Çınarcık Belediyesine tahsisi 

konusunda Bahar Doğan söz alarak, Çınarcık Belediyesi; Çınarcık ilçesine bağlı köylerin çöplerini 

toplaması için çöp kamyonu talebinde bulunduğunu, dolayısıyla söz konusu çöp kamyonunun 

Teşvikiye Belediyesinin yerine Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesinin daha doğru olacağını, 

mevcut kamyonlardan birinin Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi mümkün olamıyor ise ilk gelen 

çöp kamyonunun Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi teklifinde bulunduğunu, ilimize gelmesi 

muhtemel ilk çöp kamyonunun Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi yönünde oylama yapıldığını, 

çöp kamyonunun Çınarcık Belediyesine tahsis edilmemesinden dolayı ret oyu kullandığını söyledi 

ve tutanak özetinin bu şekilde düzeltilmesini talep ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

sehven yazılan “Teşvikiye Belediyesine tahsis edilen çöp kamyonunun ihtiyaç halinde Çınarcık 

Belediyesinin kullanımına bırakılması kaydıyla” ifadesinin tutanak özetinden kaldırılması ve İl 

Genel Meclisinin konuyla ilgili almış olduğu 05.07.2015 tarih ve 127 ve 130 sayılı kararların bu 

şekilde tashih edilmesi suretiyle tutanak özetindeki maddi hata düzeltilerek oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edilerek imza altına alındı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.  

  

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, İlimiz, Termal İlçesi sınırları dâhilinde bulunan 

Termal Belediyesine ait J001 ve J009 nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahalara ilişkin 

hazırlanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun öneriler başlığı altında yer alan 11. maddenin 

“Birinci Derece Koruma Alanında İzin Verilecek Hususlar” ibaresinin 1. Maddesi ile değiştirilmesi 

kaydıyla, 5686 sayılı Kanun ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca söz 

konusu Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun onaylanması ile ilgili Termal Belediyesinin 

14,07,2015 tarih ve 1040 sayılı talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü 

yapılacak olan beşinci birleşime yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor 

halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Yalova İli, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisinde 

yer alan ve yazı ekinde koordinatları belirtilen, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

Cihangir ŞENGEL’e ait I (a) Grubu Maden Ocağı (kum-çakıl) İşletme Ruhsatı süresinin 5 yıl 

uzatılması ve 14.473,20 m² olan ruhsat saha genişliğinin 49.395,00 m²’ye çıkarılması ile ilgili 

Cihangir Şengel’in 21.07.2015 tarihli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 

konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına (İmar ve 

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

Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarımsal Hizmetler Komisyonu) havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

  

       Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Yalova Valiliği İl İdare Kurulunun 09/07/2015 tarih ve 

55 sayılı kararı ile isim değişikliği uygun görülen, İlimiz Altınova İlçesine bağlı TEVFİKİYE 

KÖYÜ isminin, ÇAVUŞKÖY KÖYÜ olarak değiştirilmesi için 5442 sayılı Kanununun 2/Ç ve D 



 

maddesi kapsamında İl Genel Meclisi kararı alınarak Valiliğimize gönderilmesi ile ilgili Yalova 

Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğünün 10.07.2015 tarih ve 4520 sayılı yazıları ile İl İdare Kurulunun 

09/07/2015 tarih ve 55 sayılı kararı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; İlimiz Altınova 

İlçesine bağlı TEVFİKİYE KÖYÜ isminin halk arasında bilinen ÇAVUŞKÖY KÖYÜ olarak 

değiştirilmesine, 442 Köy Kanununun 20. maddesi hükümleri uyarınca Köy Muhtarının ve İhtiyar 

Meclis Azalarını seçme hakkı olan şahısların toplanması ile oluşan köy Derneği Üyelerinden toplam 

103 (yüz üç) kişinin imzalarıyla 01.06.2015 tarih ve 1 sayılı Köy derneği Kararı ile karar verilmiş 

ve bu durum ilgili Kaymakamlıkça da uygun görülmüştür. Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanununun 2. Maddesinin (ç) ve (d) bentleri uyarınca İlimiz Altınova İlçesine bağlı TEVFİKİYE 

KÖYÜ isminin, ÇAVUŞKÖY KÖYÜ olarak değiştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi.  

 

        İl Genel Meclisi Üyelerinden Bahar doğan gündem dışı söz alarak, ÇDP yetkisinin hangi 

kurumda olduğuna dair karar aldıklarını, ÇDP kararı alındıktan 3 ay 20 gün sonra İçişleri 

Bakanlığından görüş istendiğini, neden bu kadar gecikmeyle bakanlıktan görüş istendiği hususunda 

meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini, kurum çalışanlarının kendilerine verilen görevler hakkında 

gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini, bu tür ihmallere ve gecikmelere neden olanların 

uyarılmasını ve görevini savsaklayanlar hakkında müeyyide uygulanmasının disiplin ve görevlerin 

yerine getirilmesi açısından yararlı olacağını dile getirdi. Ayrıca; Bakanlığın görüşünün bir 

öncekiyle (2012 yılındaki) aynı olduğunu, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin hukuki 

mütalaasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşünde belirtilen hususların tamamına 

değindiğini ve 5302 ve 5393 sayılı Yasaların özel Kanun olduğunu, bu Kanunlar yürürlükte olduğu 

müddetçe ÇDP yetkisinin Belediye ve İl Genel Meclisinde olduğunu, Belediye tarafından yapılan 

ÇDP Revizyonunun İl Genel Meclisi gündemine alınarak karara bağlanmasının yasa gereği 

olduğunu, konunun sayın Valimizle paylaşılarak gerekli çalışmanın başlatılmasının daha doğru 

olacağını, bu nedenle gündem dışı söz aldığını dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, Bahar 

Doğan’ın ifade ettiği gibi, ancak 2 meclis tarafında aynı doğrultuda karar alınması halinde 

yürürlüğe gireceğini, bu nedenle belediye meclisinde alınan revizyon kararının İl Genel Meclisinde 

alınması ve yetkinin ilgili kurumlara hatırlatılmasının yararlı olacağını, bu konunun Sayın Valimizle 

paylaşılması ve gerekli çalışmanın başlatılması gerektiğini dile getirdi.   

        

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.08.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ağustos 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 AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 04.08.2015 Salı günü saat 15.30’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden 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’un toplantıya iştirak ettiği, Fehmi Öncü’nün 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 dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel 

idaresinin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 6. maddesinde yer alan ‘sosyal hizmet ve 

yardımlar’ hükmü kapsamında, İlimizde bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtımı 

yapılmak üzere bütçe imkânları çerçevesinde ihtiyaç kadar akülü araba satın alınması teklifi 

hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden İbrahim 

Dönertaş söz alarak, hangi ilçenin köylerinden kadar özürlü olduğunu ve bunların özür 

derecelerinin tespit edilerek rapor halinde komisyonlara iletilmesinden sonra nihai kararın 

alınmasının daha doğru olacağını söyledi. Bahar Doğan söz alarak, rapor durumları ile ilgili belge 

istenip istenmediğini ve bunun bir kriterinin olup olmadığını sordu. Hüseyin İnce söz alarak, bu 

konuda Belediye tarafından çalışma yapıldığını, Belediye tarafından yapılan çalışmaların siyasetten 

uzak, hakkaniyete uygun, rapor durumları ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tekerlekli 

sandalye yardımında bulunduğunu, muhtarların ve araştırmayı yapanların hassasiyet içerisinde 

davranmaları ve siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde tespitlerin yapılarak gerçek ihtiyaç 

sahiplerine akülü araba verilmesi gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı, İl Özel İdaresi bütçesinin 

kısıtlı olduğunu, ilçe ve beldelerin bu işe karıştırılmaması gerektiğini, ilçe ve beldelerin katılması 

durumunda içinden çıkılmaz hal alacağını, dolayısıyla öncelikle köylerdeki ihtiyaçların tespit 

edilmesi ve bütçe imkânları dâhilinde akülü araba satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının 

daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi; İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi 

engelli vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmak üzere kaç adet akülü arabaya ihtiyaç duyulduğunun 

rapor dereceleriyle birlikte tespitinin yapılması ve maliyetinin belirlenmesinden sonra konunun bir 

rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında 

bulunan köy yollarının kenarlarına, karayolu veya ilçe ve beldelerin çıkışından itibaren İl Özel 

İdaresi bütçe imkânlarıyla iklim ve arazi şartlarına uygun ağaç/fidan dikilmesi teklifi hakkında 

Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çınar, Fıstık Çamı, 

Akasya ve Ihlamur ağaçlarından hangisinin daha susuzluğa dayanıklı, uzun ömürlü ve ekonomik 

olduğu, birim ve toplam maliyeti gibi hususların İl Özel İdaresi tarafından araştırılarak, sonucunun 

bir rapor halinde komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması 

için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonuna süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 



 

 

 

 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2015 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilen İlimiz, Altınova İlçesi, Tokmak Köyüne anayoldan giriş ve çıkışlarda yaşanan 

olumsuzlukların giderilmesi için İl Özel İdaresi ve görevli ve yetkili kurumlarca gerekli çalışmanın 

başlatılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi;  

bahsi geçen konunun İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunmaması nedeniyle, İl 

Özel İdaresi kanalıyla Yalova İl Trafik Komisyonuna ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne yazı 

yazılarak, konu ile ilgili problemin yetkili Kurum eliyle çözüme kavuşturulması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2015 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilen İlimiz Merkez İlçe, Kirazlı Köyü, Yalova Küçük Sanayi Sitesi kavşağı ile Sugören Köyüne 

dönüş kavşaklarında can ve mal güvenliği açısından yaşanabilecek tehlikenin giderilmesi için 

gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; bahsi geçen konunun İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunmaması 

nedeniyle, İl Özel İdaresi kanalıyla Yalova İl Trafik Komisyonuna ve Karayolları Bölge 

Müdürlüğüne yazı yazılarak, var olan problemin görevli ve yetkili Kurum eliyle çözüme 

kavuşturulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.08.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ağustos 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 AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 05.08.2015 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, 

Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 

Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi 

Demirok’un toplantıya iştirak ettiği, Yusuf Harputoğlu ile İbrahim Dönertaş’ın ise toplantıya iştirak 

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

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

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

       Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bütçesinden İlimiz Merkez ve 5 İlçe 

Köylerine Muhtarlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla yapılacak yardımların 

dağıtılması, harcanması ve denetlenmesi mevzularının açıklığa kavuşturulması ve yardım 

konularının kapsamının genişletilmesi hususlarının, değişen mevzuat hükümlerine ve günün 

şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla, İl Genel Meclisinin 02.06.2004 tarih ve 24 sayılı kararı 

ile kabul edilen “Yalova İl Özel İdare Bütçesinin Mahalli İdare Birliklerine ve Köylere Yardım 

Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik”in revize edilmesi 

teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde komisyon raporlarında belirtildiği gibi, “Yalova İl Özel İdare Bütçesinin Mahalli İdare 

Birliklerine ve Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esas ve Usullerini Gösterir 

Yönetmelik” maddelerinde varsa eklenmesi gereken veya çıkarılması gereken ifade ve ibarelerin İl 

Özel İdaresinin ilgili Birimi tarafından tespit edilerek komisyonumuza iletilmesinden sonra 

konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi.  

       Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresince yapılacak içme suyu 

tesislerinin yapım, bakım-onarım ve işletmeleri ile memba tahsislerine dair esas ve usulleri 

düzenlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilerek 

yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapımı, Bakım- Onarımı, 

İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve diğer 

eksikliklerin giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; “Yalova İl Özel İdaresi 

İçme Suları Tesislerinin Yapımı, Bakım- Onarımı, İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine Dair 

Yönetmelik” teki yazım hatası ile birlikte varsa eklenmesi gereken veya çıkarılması gereken ifade 

ve ibarelerin İl Özel İdaresinin ilgili Birimi tarafından tespit edilerek komisyonumuza 

iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclis Üyelerinden Murat Bektaş ve Bahar Doğan tarafından Meclis Başkanlığına 

hitaben verilen 05.08.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, mevcut olan 1/25000 ölçekli planda gerekli revizyon, ilave ve 

değişikliklerin yapılması gerektiğinden, önergede maddeler halinde belirtilen konuların; 1/25000 

ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planının, temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında 

teknik, yasal ve bilimsel çerçevede değerlendirmeye alınarak, 1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre 

Düzeni Planı revizyon, ilave ve değişikliklerinin; İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 

15/07/2015 tarih, 9792 sayılı, Çevre Düzeni Planı Onaylama Yetkisi konulu yazısındaki görüşleri 

ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 6’ncı 

maddesi kapsamında Sayın Valimizin koordinasyonunda Yalova Belediye Meclisi ile birlikte 

değerlendirilerek karara bağlanması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 

Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

   



 

           İl Genel Meclis Üyelerinden Kerem Eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis Başkanlığına 

hitaben verilen 05.08.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimizin turizm çeşitliliğinin arttırılması 

amacıyla, önergenin ekindeki haritada görülen Termal İlçesinden, Sudüşen Şelalesine bağlantı 

sağlayacak olan yolun asfalt sathi kaplama yapılması teklifinin, Cuma günü yapılacak olan beşinci 

birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapora bağlanması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

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

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 44 77 49 00 00 kurumsal altında 09 1 2 00-08-06 5 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri faslındaki ₺5.416.791,00 ödeneğin ₺246.677,33 sinin, İl 

Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 44 77 31 00 00 00 kurumsal altındaki 09 2 

2 43-08-06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 31.07.2015 tarih ve 3596 sayılı yazıları 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, yazıda belirtildiği gibi; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 44 

77 49 00 00 kurumsal altında 09 1 2 00-08-06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri faslındaki 

₺5.416.791,00 ödeneğin ₺246.677,33 sinin, İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğü) 44 77 31 00 00 00 kurumsal altındaki 09 2 2 43-08-06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Çınarcık Belediyesinin mücavir alanında bulunan Çalıca Köyü, Yalova-Armutlu yolu caddesi 

altı 1100, 1102, 1107, 1108 ve 1109 nolu sokakların yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise 

çamurdan dolayı kullanılmayacak hale geldiği, bütçelerinin kısıtlı olması sebebiyle söz konusu 

yolların onarım işlerinin belediye imkanlarıyla yapılmasının mümkün olmadığı, var olan sorunun 

giderilmesi amacıyla bahse konu yolların İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla yaptırılması ile ilgili İl 

Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 05.08.2015 tarih ve ……. sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan beşinci birleşime 

yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapora bağlanması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan 

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

        Meclis Başkanı tarafından verilen 05.08.2015 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin almış olduğu 07.01.2015 

tarih ve 12 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yollardan Firma – Şirket veya 

Şahısların ticari hat geçirmeleri (kablo, boru, kanal vb) sonucunda yapılan kazılardan dolayı 

bozulan kısımlarının onarımında kullanılmak üzere Asfalt Sathi Kaplama, Stabilize, Ham Yol ve 

Parke Yollar ile 06.03.2015 tarih ve 59 sayılı kararı ile Sıcak Asfalt Kaplaması için ücret tarifesi 

belirlenmiş, buna ilave olarak kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlar için ücret 

tarifesinin belirlenmesi teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık 

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

edildi. 

        İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali Çorbacı tarafından sözlü olarak verilen önergesinin gündeme 

alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, sözlü önergede belirtilen; 

Kanun ve Yönetmeliklerde sık sık yapılan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sayede 

mecliste ve encümende yapılan çalışmalarla ilgili mevzuat ve idari yönden doğru kararlar 

alınmasına imkan sağlamak amacıyla, düzenlenecek olan Eğitim Seminerine İl Genel Meclisi 

Üyelerinin katılması teklifinin, Cuma günü yapılacak olan beşinci birleşime yetiştirilmek üzere 

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

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.08.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

Yaşar DEMİREL Rahmi DEMİROK  Kerem ESER 
İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 06.08.2015 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 sekizinci maddesinde yer alan, 5393 sayılı Kanun ile belirlenen orman köyleri hariç 

Belediye sınırları ile Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin yol 

ağını tespit etmek, geliştirmek ve köy yolları ağının uygulamasına dair esas ve usulleri belirlemek 

amacıyla İl Genel Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe 

konulan “Yalova İl Özel İdaresi Köy Yolları Ağının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”in 

irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi; “Yalova İl Özel İdaresi Köy Yolları Ağının Belirlenmesine Dair 

Yönetmelik” teki yazım hatası ile birlikte varsa eklenmesi gereken veya çıkarılması gereken ifade 

ve ibarelerin İl Özel İdaresinin ilgili Birimi tarafından tespit edilerek komisyonlara iletilmesinden 

sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresince yapılacak kanalizasyon 

tesislerinin yapım, bakım-onarım ve işletmelerine dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla İl 

Genel Meclisinin 05.04.2013 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova 

İl Özel İdaresi Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım - Onarım ve İşletmesine Dair Yönetmelik”in 

irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi; Yalova İl Özel İdaresi Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım - Onarım 

ve İşletmesine Dair Yönetmelik” teki yazım hatası ile birlikte varsa eklenmesi gereken veya 

çıkarılması gereken ifade ve ibarelerin İl Özel İdaresinin ilgili Birimi tarafından tespit edilerek 

komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.08.2015 Cuma günü saat 15,30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ağustos 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 AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ağustos ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 07.08.2015 Cuma 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 onuncu maddesinde yer alan, İlimiz sınırları içerisinde, Belediye ve mücavir alanlar 

dışında kalan alanlarda 1997 yılından, 24.11.2014 tarihine kadar yıkım kararı alınmış olan, İl Özel 

İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve yazı ekindeki listede belirtilen kaçak yapıların yıkımının 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan toplam ₺3.045.000,00 (203 x ₺15.000,00 = ₺3.045.000,00) 

ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, 2015 yılı bütçesinde bu konu için fasıl açılmadığını, talep edilen ödeneğin 

tamamının tahsis edilmesinin mümkün olmadığını, ek bütçe yapılması halinde, bütçe imkanları 

ölçüsünde ödenek tahsis edilmesinin uygun olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Bahar 

Doğan söz alarak, bu işin uzun süre sürüncemede bırakılmasının doğru olmadığını, zamanında 

gerekli çalışmalar yapılmadığından dolayı yıkım işleri için 3 milyonun üzerinde ödenek tahsis 

edilmesi ihtiyacının doğduğunu, encümen kararı alınmış kaçak yapıların mevzuatın emrettiği 

doğrultuda yıktırılabilmesi için en azından bütçenin elverdiği ölçüde ödenek tahsis edilmesi 

gerektiğini dile getirdi ve 2015 yılı bütçesinden ödenek tahsis edilmesi hususu ile komisyon 

raporunun ayrı ayrı oylanmasını teklif ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel 

İdaresinin sorumluluk alanında bulunan kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirilebilmesi için 2015 

yılında yapılacak ek bütçe imkânları dâhilinde ödenek ayrılması, ek bütçeyle ödenek tahsis 

edilmesinin mümkün olmaması halinde, ödenek tahsis edilmesi konusunun 2016 yılı bütçe 

imkanları çerçevesinde değerlendirilmesi hususu oylandı, Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, 

Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın, ödenek ayrılmaması gerekçesiyle kullandıkları ret oyuna karşı, 

diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

         Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 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 Plan ve Bütçe Komisyonu ile 

Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, konunun çok uzun zamandan beridir komisyonların gündeminde olduğunu, il genel meclis 

üyeleri olarak konuyu incelemek üzere Kütahya ve Afyon İllerine ziyarette bulunduklarını, kanun 

ve yönetmeliklerde su kullanım ücretinin alınacağının çok açık olduğunu, jeotermal kaynak 

kullanan işletmelerden biri 400’e yakın işçi çalıştırdığını, ancak bu işletmelerin il özel idaresine 

ödediği idare payının gereğinden çok az olduğunu, belediyelerin konuyla ilgili yaptıkları yatırımdan 

dolayı ortaya çıkan maliyetin göz önünde bulundurularak makul bedel belirlenebileceğini, daha 

fazla zaman kaybına neden olmadan belediyelerin proje ve yatırım maliyetlerinin düşülerek 

alınması gereken ücretin tespit edilerek tahsil edilmesi gerektiğini söyledi. İbrahim Dönertaş söz 

alarak, konu hakkında detaylı bir şekilde meclise bilgi sundu. Bahar Doğan tekrar söz alarak, il 

genel meclisinin belediyeleri savunmak gibi bir görevinin olmadığını, herkesin il özel idaresinin 

gelirlerinin kısıtlı olduğundan yakındığını, il özel idaresinin görev alanında bulunan zorunlu 

hizmetlerin yerine getirilmesi için gelir kaynaklarının artırılması gerektiğini, mevzuatın il özel 

idaresine tanıdığı bu gibi alacakların tahsil edilmesinin bir zorunluluk olduğunu, Sayıştay veya 



 

Mülkiye Müfettişlerinin rutin olarak yaptıkları denetimlerde sorulması halinde cevap verebilmek 

için su kullanım bedelinin belirlenerek tahsil edilmesi gerektiğini, dolayısıyla komisyon 

çalışmalarının biran önce tamamlanarak raporun il genel meclisine sunulmasının daha doğru olacağı 

yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 

belirtildiği gibi; Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen doğrultuda sağlıklı bir kararın alınabilmesi 

amacıyla; jeotermal kaynak debilerinin tespit edilmesi ve ölçümde kullanılacak yöntem ve 

uygulanacak uygun ücret tarifesinin belirlenmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise 

sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 05.08.2015 tarihli üçüncü 

birleşiminde, İl Genel Meclis Üyelerinden Kerem Eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen ve incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen önergede belirtilen; İlimizin turizm 

çeşitliliğinin arttırılması amacıyla, Termal İlçesinden, Sudüşen Şelalesine bağlantı sağlayacak olan 

yolun asfalt sathi kaplama yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizin ve 

Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak olmasından dolayı önem arz eden Termal-Sudüşen Şelale 

yolunun asfalt sathi kaplama işinin, mevcut programlı işlerin aksatılmaması kaydıyla İl Özel İdaresi 

bütçe imkânlarıyla yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 05.08.2015 tarihli üçüncü 

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

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, bütçelerinin kısıtlı olması sebebiyle Çınarcık Belediyesinin 

mücavir alanında bulunan Çalıca Köyü, Yalova-Armutlu yolu caddesi altı 1100, 1102, 1107, 1108 

ve 1109 nolu sokakların yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan dolayı kullanılmayacak 

hale gelen yolların onarım işlerinin İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla yaptırılması teklifi hakkında 

ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesine, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi; yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan dolayı 

kullanılmayacak hale gelen ve yukarıda belirtilen sokak yollarının onarım işlerinin, Belediye 

bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan mevcut 

programlı işlerin aksatılmaması kaydıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri 

ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresi bütçe imkânları 

dâhilinde yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 03.08.2015 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 

edilen, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 

hükümleri kapsamında hazırlanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun onaylanması teklifi 

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

raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Termal İlçesi sınırları dâhilinde bulunan Termal Belediyesine ait 

J001 ve J009 nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahalara ilişkin, 5686 Kanunun Uygulama 

Yönetmeliği hükümleri kapsamında hazırlanan ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

tarafından tespit edilen eksikliklerin düzeltilmiş olduğu görülen “Kaynak Koruma Alanı Etüt 

Raporunun” onaylanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 05.08.2015 tarihli üçüncü 

birleşiminde, İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali Çorbacı tarafından sözlü olarak verilen ve gündeme 

alınması oybirliğiyle kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen önergede belirtilen; 

Kanun ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla, 

düzenlenecek Eğitim Seminerine İl Genel Meclisi Üyelerinin katılması teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesine, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 43. maddesinin (b) fıkrası kapsamında, 5302 



 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen görevler ve bu görevlerin 

uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinin yanı sıra Kanun ve Yönetmeliklerde 

yapılan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sayede mecliste ve encümende yapılan 

çalışmalarla ilgili mevzuat ve idari yönden doğru kararlar alınmasına imkan sağlamak amacıyla, 

düzenlenecek Eğitim Seminerine İl Genel Meclisi Üyelerinin katılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan dilek ve temenniler maddesi kapsamında, İl Genel 

Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Taşköprü Beldesinin ilçe olması konusunun gündeme 

alınmadığını, bu konuda meclis üyelerinin üzerinde baskı uygulandığının anlaşıldığını, Kadıköy 

Beldesinin ilçe olması konusunda karar alınırken parti ayırımı gözetmeksizin oybirliğiyle olumlu oy 

kullandıklarını, meclis üyelerinin böyle bir baskıya boyun eğmemeleri gerektiğini ve herhangi bir 

siyasi mülahazanın dışında kalarak kendi iradeleriyle karar ermeleri gerektiğini, konunun bugün 

gündeme alınması için zorluk çıkarmayacağını, ancak önümüzdeki ay yapılacak olağan toplantı 

gündemine alınarak değerlendirilmesini rica ediyorum dedi.  

 

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

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

olağan toplantısının 01.09.2015 Salı günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2015 Yılı Ağustos ayı olağan 

toplantısına son verildi.  
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