
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 05.10.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

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

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

Hasan Çetinkaya, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem 

Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Muharrem Soyer’in ise toplantıya iştirak 

etmediği görüldü. 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, bulunduğu konum ve orman zenginliğiyle doğa turizmi 

açısından çok önemli bir alana sahip olan İlimizin bu potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla cep 

telefonu, tablet ve akıllı mobil cihazlar için hazırlanacak ve ücretsiz olarak APPLE, WİNDOWS ve 

ANDROİD online mağazaları üzerinden indirebilecekleri mobil uygulamaları ile yürüyüş 

parkurlarını tanıtan internet sitesi ve mobil uygulamalarının yanı sıra tanıtım kataloğunun 

hazırlanması giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺45.000,00 ödenek tahsis 

edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.09.2015 tarih ve 4203 sayılı 

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

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

edildi.  

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, işletmeciliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 

yürütülen Atatürk ve Çocuk Müzesinin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi işlerinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinden ₺4.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile 

ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.09.2015 tarih ve 4204 sayılı teklif yazıları 

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

birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Yalova Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile 

Çınarcık-Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binalarının nizamiyelerine 

kurşungeçirmez kulübe konulması için İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinden ₺148.000,00 ödenek 

tahsis edilmesi, ayrıca Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Lojmanlar Bölgesi ile 6 adet bağlı 

birliklerin nizamiyelerine kurşungeçirmez kulübe konulması için İl Özel İdaresinin 2016 yılı 

bütçesinden ₺640.000,00 ödenek ayrılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

16.09.2015 tarih ve 4250 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.10.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 06.10.2015 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkanı 

Yaşar Demirel’in 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, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 

Kurumsalı altındaki Çınarcık Huzurevi Yapım Projesi faslında bulunan ödeneğin 59.000,00 sinin 

Mamul Mal Alımları faslına, 115.000,00 sinin ise Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri faslına 

aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.10.2015 tarih ve 4420 sayılı 

teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, teklif yazılarında belirtildiği gibi, Mahalli 

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlüğünün 44 77 31 00 00 Kurumsalı altında; 10 2 0 01 -08- 06 5 Çınarcık Huzurevi Yapım 

Projesi faslında bulunan ödeneğin 59.000,00 sinin 44 77 50 000 Kurumsalı altındaki 10 9 9 08 -08- 

06 1 Mamul Mal Alımları faslına, 115.000,00 sinin ise 10 9 9 10 08 -08- 06 5 Gayrimenkul 

Sermaye Üretim Giderleri faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. 

maddeleri kapsamında yapılacak protokol çerçevesinde, S.S. Çınarcık Su Ürünleri Balıkçılar 

Kooperatifi tarafından projesi hazırlanan ve Çınarcık İlçesinde bulunan balıkçı barınağının içerisine 

İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla balıkçı kulübelerinin yaptırılması ile ilgili S.S. Çınarcık Su 

Ürünleri Balıkçılar Kooperatifinin 19.12.2014 tarihli talep dilekçeleri okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan 5. birleşime yetiştirilmek üzere 

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

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 195 sayılı 

kararı ile 5199 sayılı Kanun kapsamında sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için işbirliği 

protokolü hazırlanarak imzalanması, bu hususta ortak çalışmalar yürütülmesi ve kurulacak olan 

birliğe İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde ₺20.000,00 ödenek ayrılması kararlaştırılmış, konuyla 

ilgili birlik kurulamadığı için ayrılan ödeneğin kullanılması mevzuat açısından sorun teşkil 

edeceğinden, tahsis edilen ödeneğin kullanılabilmesi için anılan kararda geçen “işbirliği protokolü 

hazırlanarak imzalanması, bu hususta ortak çalışmalar yürütülmesi ve kurulacak olan birliğe” 

ifadesinin, “Belediyeler ile yapılacak protokol kapsamında” şeklinde tashih edilmesi konusu 

müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         İl Genel Meclis Üyelerinden Murat Bektaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

06.10.2015 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi 

Murat Bektaş ve üyelerden İbrahim Akay söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. 

Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

önergede belirtilen, 2015 yılı içerisinde yapılan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Çiftlikköy 

İlçesi, Çukurköy-Kılıç Köyü arasındaki yol tamamlanmış olup, İl Özel İdaresinin yol ağında 

bulunmamakla birlikte çok bozuk olan ve diğer yollarla bir bütünlük arz etmesi açısından önem ve 

öncelik arz eden Kılıç-Taşköprü arasındaki yolun İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla sıcak asfalt 

yapılması teklifi hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi için İl Özel İdaresi tarafından mevzuat ve 

idari yönden yapılabilirliği hususlarının araştırılması ve sonucunun bir rapor halinde İl Genel 

Meclisine sunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

 



 

 

 

        İl Genel Meclis Üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından 26.08.2015 tarihinde onaylanarak 07.09.2015 tarihinde askıya çıkarılan eski 

Arboretum yerinin konut alanına dönüştürülmesi konusunun gerekli düzenlemenin yapılması için 

yapılan değişikliğe itiraz edilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; 

Yalova İli 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında mevcut haliyle “Turizm Tesis Alanı” olarak 

belirlenen eski Arboretum yerinin konut alanına dönüştürülmesinin, Yalova’nın ortak projesi olan 

turizm yatırımlarına zarar verecek olması hususu göz önünde bulundurularak, bugün itibariyle 

askıda bulunan ve Bakanlıkça konut alanı olarak belirlenen eski Arboretum yerinin, belediyenin 

ihale şartnamesinde belirtilen imara uygun hale dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca gerekli düzenlemenin yapılması yönünde alınan bu temenni kararı oy birliğiyle kabul 

edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.10.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 07.10.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’in 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 yedinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet 

ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Yalova İl Özel 

İdaresinin 2016 Yılı Çalışma ve Performans Programı ile ilgili İl Encümeninin 01.10.2015 tarih ve 

207 sayılı kararı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Çalışma ve 

Performans Programının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 

bütçeden önce İl Genel Meclisinde görüşülmek üzere incelenerek bir rapora bağlanması için tüm 

İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanında bulunan 

köylerin altyapı hizmetleri, derelerin temizliği, içme suyu inşaatları, kanalizasyon çalışmaları, köy 

yolları stabilize yapımı hizmetleri için 6 (altı) adet iş makinesi operatörü, 3 (üç) adet ağır vasıta 

şoförü ile 1(bir) adet atölye ustasının yanı sıra, İdare bünyesinde mevcut eleman olmadığından, ana 

ve ek hizmet binası ile vali makam ve konağının temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için 5 

(beş) adet temizlik görevlisi olmak üzere toplam 15 elemanın 2016 yılı içerisinde hizmet alımı 

yöntemiyle çalıştırılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02.10.2015 tarih 

ve 4419 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; söz konusu teklifin 

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

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İlimiz, Merkez İlçe (Elmalık, Safran, Kazimiye, 

Kirazlı, Esadiye, Güneyköy, Soğucak, Sugören, Hacımehmet, Kurtköy) Köylerinde yaşayan 

vatandaşlarımıza daha rahat ve kaliteli bir yaşam sağlamak amacıyla köylerin nüfusu ve fiziki 

durumları göz önünde bulundurularak, uygun görülen köylere doğalgaz dağıtım şebekesinin 

getirilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, anılan köylere doğalgaz getirilmesi hususunda İl Özel İdaresi kanalıyla 

EPDK’dan bilgi istendiği, istenen bilginin alınmasında sonra konunun bir rapor halinde meclise 

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

edildi. 

 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, prefabrike lojistik depo yapımı planlanan arsa 

üzerine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Bölgesel Lojistik 

Malzeme Deposu ile Yalova Arama Kurtarma Derneğine (K-77) ait derslikler ve malzeme depoları 

yapıldığından, İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde prefabrike lojistik depo yapımı için ayrılan 

₺100.000,00 ödeneğin, 1 adet arazi aracının alımında kullanılmak üzere bütçenin ilgili fasıl 

maddesine aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, ödeneklerin araç alımında kullanılmasının doğru 

olmadığını, bu ödeneğin daha önem ve öncelik arz eden işlerde kullanılmasının daha doğru 

olacağını, dolayısıyla komisyon raporuna ret oyu vereceklerini söyledi. Murat Bektaş söz alarak, 



 

mevcut araçların kullanılmaz durumda olduğunu, arazi şartlarına uygun yeni araç alınmasının 

gerekli olduğu yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda belirtildiği gibi; Lojistik Malzeme Deposu ile Yalova Arama Kurtarma Derneğine (K-77) 

ait derslikler ve malzeme depoları yapıldığından, İl Özel İdaresinin (Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü) 2015 yılı bütçesinde prefabrike lojistik depo yapımı için ayrılan ve yılı içerisinde 

harcanamayacağı anlaşılan prefabrik depo yapım projesi faslındaki ₺100.000,00 ödeneğin, İl Afet 

ve Acil Durum Müdürlüğünün acil ihtiyacı olan arazi aracı alımında kullanılması hususu oylandı 

Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret oyuna karşı diğer 

üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

 

         Termal Belediyesinin mücavir alanında bulunan Yenimahalle Köyünde talep edilen kaldırım 

çalışma ve yapım işi için İl Özel İdaresinden yardım talebine dair Termal Belediye Başkanlığının 

07.10.2015 tarih ve 1325 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu gibi çalışmaların yapılmasının iyi ve doğru olduğunu, 

ancak belediyelerin kendi bütçe imkânlarıyla yapmalarının daha doğru olacağını ve İl Özel 

İdaresinden yapılacak destek konusunda belediyeler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini dile 

getirdi. Hüseyin İnce söz alarak, Ambulans yolu için konu gündeme getirilirken bazı meclis üyesi 

arkadaşlarımızın konuya sıcak bakmadıklarını, belediyelerden gelen talepler arasında ayrım 

yapmadan gerekli hizmetlerin yerine getirilmesinin daha yararlı olacağı yönündeki görüşünü 

meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz tokunu teklifin Cuma günü yapılacak olan 5. 

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 08.10.2015 Perşembe günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Ekim ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 08.10.2015 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, 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; İl Genel Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul 

edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi Köy Yolları Ağının Belirlenmesi ve 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik” taslağında İdare tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, var 

olan yazım hatası ve eksiklikler giderilmiş ve anılan yönetmelik değişen mevzuat ve gelişen şartlara 

uygun şekilde hazırlanarak ekte sunulmuş olup, ekte sunulan Yönetmeliğin, 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi uyarınca kabul edilmesi ve 3011 sayılı Yasanın 2. 

maddesi gereğince mahallinde çıkan gazetede veya diğer yayın yollarıyla ilan edilerek yürürlüğe 

konulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin on ikinci 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 imkanları çerçevesinde ihtiyaç kadar Akülü Araba satın alınması teklifi 

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

kaç adet Akülü Arabaya ihtiyaç ve maliyetinin ne kadar olduğu hususlarının detaylıca araştırılarak 

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

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin on üçüncü 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. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İller İdaresi Kanununda konunun çok açık olduğunu, bir 

muhtarın dilekçesine istinaden referandum yapılmasının doğru olmadığını, bu konunun daha fazla 

sürüncemede bırakılmasının zaman kaybından başka bir işe yaramayacağını, konunun biran önce 

karara bağlanmasının yararlı olacağını dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, Kadıköy ile ilgili karar 

alınırken Samanlı Köyü Muhtarının talebinin dikkate alındığını, bu konuda da İlyasköy Muhtarının 

itirazının olduğunu, muhtarın itirazının dikkate alınmasını ve bir sonraki ayda konuyu karara 

bağlanmasının daha uygun olacağını söyledi. Murat Bektaş söz alarak, konu komisyonlarda 

görüşülürken bir iki arkadaşımızın muhalefet şerhini koyduklarının, bunun üzerine ilgili 

kurumlardan görüş istendiğini ve istenen görüşün komisyona ulaştığını, konu sağlıklı bir kararın 

alınması için komisyonlara süre verilmesini teklifi ediyorum dedi. Bahar Doğan tekrar söz alarak, 

Kadıköy’ün ilçe olması ile ilgili karar alınırken, zaman kaybına neden olmadan konunun karara 

bağlandığını, bu konunun sürüncemede bırakılmasının doğru olmadığını söyledi. Yapılan 



 

müzakereler neticesinde, İlyasköy Muhtarının itirazı ile diğer hususların detaylı bir şekilde 

irdelenmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlara 

süre verilmesi hususu oylandı. Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı, Hüseyin İnce ve İlami 

Başkan’ın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

       Gündemin on dördüncü 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 hakkında 

tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, o bölgede sık sık toprak kaymalarının meydana geldiğini, bazı kurumların olumsuz 

görüşlerinin olduğunu, konunun yerinde incelenerek zaman kaybına neden olmadan biran önce 

karara bağlanmasının gerekli olduğu yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, konu hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi için detaylı bir incelemenin yapılması 

ve sonra sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyetinde 2 yıl süreyle görev almak üzere İl Özel İdaresinin %6 olan katılım 

payı oranına göre asil ve yedek üye seçiminin yapılması ile ilgili Yalova Kalıp İmalatı İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünün 28.09.2015 tarih ve 2015-26 sayılı yazıları okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, OSB’lerin 

meclisi bilgilendirmesini istedi. Yapılan müzakereler neticesinde, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen Sayın Valimiz Selim 

Cebiroğlu’nun seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

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

hitaben verilen 08.10.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde; önergede belirtilen Termal Belediyesinin İmar alanında bulunan 

Termal İlçesi Akköy Kafkas Sitesi, Mengüç ve Ülküm sitesine giden yolun 300 m lik kısmının 

parke taşı ile döşenmesi teklifinin Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirmek üzere Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.10.2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ekim ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 09.10.2015 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 on beşinci maddesinde yer alan, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 

ve Yem Kanununun 27. maddesine, 18.01.2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 53. maddesiyle eklenen cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, il özel idaresinin 

sorumluluğunda olan içme sularının İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılan tetkik ve tahlil 

bedellerinin ödenmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

      Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında 

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

Çevre Düzeni Planında revizyon, ilave ve değişiklik yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Sayın Valimizin 

koordinasyonunda Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi ve Yalova Belediye Meclisi Üyeleri, Sivil 

Toplum Kuruluşları, ilgili Kurum yetkilileri ve diğer Paydaşların katılımı ile gerekli çalışmaların 

yapılması ve bu çalışmalardan çıkacak sonuca göre plan değişikliği ile ilgili raporun tanzim edilerek 

meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına (İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe 

Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarımsal 

Hizmetler Komisyonu) süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 06.10.2015 tarihli ikinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında yapılacak protokol 

çerçevesinde, S.S. Çınarcık Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi tarafından projesi hazırlanan ve 

Çınarcık İlçesinde bulunan balıkçı barınağı ağ depoları işinin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 

yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2015 Mali Yılı Bütçesinin Gölet Yapım Projesi 

için ayrılan ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺200.000,00 sinin, Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

bünyesinde “Çınarcık Balıkçı Barınağı Ağ Depoları Yapım Projesi” adı altında yeni bir fasıl 

maddesi açılması, söz konusu ödeneğin açılacak olan fasıl maddesine aktarılması ve aktarılacak 

olan ödeneğin balıkçı barınağı ağ depoları yapım giderlerinde kullanılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 05.10.2015 tarihli birinci 

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

havale edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, işletmeciliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Atatürk ve Çocuk Müzesinin temizlik hizmetlerinin yerine 

getirilmesi işlerinde kullanılmak üzere ₺4.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 



 

belirtildiği gibi; Atatürk ve Çocuk Müzesinin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi işlerinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Gölet Yapım Projesi için ayrılan 

ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺4.000,00 sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kurumsalı 

altındaki Temizlik Hizmeti Alım Giderleri fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

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

hitaben verilen ve incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, Termal Belediyesinin imar alanında bulunan Termal İlçesi, Akköy Köyü, Kafkas Sitesi, 

Mengüç Sitesi ve Ülküm Sitesine giden yolun bozuk olan 300 metrelik kısmına İl Özel İdaresi 

bütçe imkânlarıyla parke taşı döşenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy 

Köyü, Kafkas Sitesi, Mengüç Sitesi ve Ülküm Sitesine giden yolun bozuk olan 300 metrelik 

kısmına, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresi imkânlarıyla 

parke taşı döşenmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Yol Yapım 

Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ekim ayı olağan toplantısında incelenerek bir rapor halinde 

meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Termal Belediyesinin mücavir 

alanında bulunan Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde yapılan doğalgaz çalışmalarından dolayı 

bozulan kaldırımlara parke taşı döşenmesi işinin gerçekleştirilmesi teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde yapılan doğalgaz çalışmalarından dolayı 

bozulan kaldırımlara parke taşı döşenmesi işinin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmesi, 

bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslında bulunan 

ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 09.10.2015 tarihli beşinci 

birleşimin birinci oturumunda incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde akaryakıt alımları için ayrılan ödeneğin 

tamamı harcanmış olup, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesi sırasında 

tüketilecek akaryakıt giderlerinde kullanılmak üzere ₺200.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl 

Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli …/10/20015 tarih ve 4550 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin aynı birleşimin ikinci 

oturumunda görüşülmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

          İl Genel Meclisi Üyelerinden Ertan Şener ve Hüseyin İnce tarafından Meclis Başkanlığına 

hitaben verilen önerge okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, önergede belirtilen Merkez İlçe, Samanlı Köyü sınırları içerisinde, Atatürk Caddesi 

Mevkiinde bozulan yola parke taşı döşenmesi veya asfalt yapılması teklifinin incelenerek bir rapora 

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

edildi. 

          Toplantıya 10 dakika ara verildi. 

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

oturumuna saat 16.10’da meclis toplantı salonunda başlandı. 

          Bir önceki oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2015 yılı 

bütçesinde akaryakıt alımları için ayrılan ödeneğin tamamı harcanmış olup, İl Özel İdaresinin görev 

alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesi sırasında tüketilecek akaryakıt alımında kullanılmak 

üzere ₺200.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 

sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresinin 2015 

Mali Yılı Bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslında bulunan ödeneğin yılı içerisinde 

harcanamayacağı anlaşılan ₺200.000,00 sinin, akaryakıt ve madeni yağ alımında kullanılmak üzere 

bütçenin Akaryakıt ve Yağ Alımları Giderleri faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 



 

          Yine bir önceki oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Merkez İlçe, Samanlı 

Köyü sınırları içerisinde, Atatürk Caddesi Mevkiinde bozulan yola parke taşı döşenmesi veya asfalt 

yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçe, Samanlı Köyü sınırları 

içerisinde, İl Özel İdaresi Lojmanlarının arkasında bulunan Atatürk Caddesi yolunun bozulan 

kısmında vatandaşın talebi üzerine İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmalar yapılmış, yağan aşırı 

yağmurlardan dolayı söz konusu yol çamurdan geçilmez hale gelmiş olup, vatandaşların daha fazla 

mağdur olmalarının önlenmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 

kapsamında, İl Özel İdaresi bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslındaki ödenek imkânlarıyla bozuk 

olan söz konusu yolun parke taşı ile kaplanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

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

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

ayı olağan toplantısının 02.11.2015 Pazartesi günü saat 11.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 

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

toplantısına son verildi.  

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 


