
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 02.11.2015 Pazartesi günü saat 

11.00’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 birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. 

maddesine dayanılarak çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. 

maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Bütçe Tasarısının görüşülerek 

karar bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 

28.10.2015 tarih ve 4814 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

2016 Yılı Bütçe Tasarısının yasal süresi içerisinde incelenerek bir rapor halinde meclise 

sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi 

ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan 

Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Çalışma ve Performans Programı hakkında tüm ihtisas 

komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısında 

konuyla ilgili yapılacak görüşmeler esnasında bütçe gerçekleri göz önünde bulundurularak, 

programa dâhil edilmesi gerekli görülen projelerin de performans programına ilave edilmesi 

suretiyle, uygun görülen projelerin 2016 yılı performans programına alınarak bütçe imkânları 

çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gençleri spora yönlendirmek ve sporun zindeliği içinde yer almalarını sağlamak, onları 

kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacı ile İl Genel Meclisince okula gönderilen spor 

malzemeleri için öğrenciler adına teşekkürü içeren Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi 

Müdürlüğünün 16.10.2015 tarih ve 798 sayılı yazısı okutulmak suretiyle meclisin bilgisine 

sunuldu. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.11.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım 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 KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 03.11.2015 Salı günü saat 15.30’da 

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

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi 

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

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

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

toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, bulunduğu konum ve orman zenginliğiyle doğa 

turizmi açısından 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 uygulamaların yanı sıra 

tanıtım kataloğu hazırlanması giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 

₺45.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

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

İdaresi mali kaynaklarının kısıtlı olması ve bütçede bu gibi hizmetlerde kullanılacak ödeneğin 

bulunmaması nedeniyle talep edilen ödeneğin tahsis edilmesinin mümkün olmadığı hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  

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

Çınarcık-Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binalarının nizamiyelerine kurşun 

geçirmez 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 kurşun geçirmez kulübe konulması için İl Özel İdaresinin 2016 yılı 

bütçesinden ₺640.000,00 ödenek ayrılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi; İl Özel İdaresi mali kaynaklarının kısıtlı olması ve bütçede bu gibi hizmetlerde 

kullanılacak ödeneğin bulunmaması nedeniyle, Yalova Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile 

Çınarcık-Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binalarının nizamiyelerine 

kurşungeçirmez kulübe konulması için 2015 yılı bütçesinden ₺148.000,00 ödenek tahsis 

edilmesi talebi ile 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 talebinin karşılanmasının mümkün olmadığı 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.11.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım 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 KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 04.11.2015 Çarşamba günü saat 

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

 

         Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi 

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

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

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

toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin beşinci 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, “hizmeti yapacak olan Belediyeler ile yapılacak 

protokol kapsamında” şeklinde tashih edilmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu 

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

Doğan söz alarak, herhangi bir sorun yaşanmaması için hizmeti hangi belediyenin 

yürüteceğinin belli edilmesi, o belediye ile protokol yapılması ve ayrılan ödeneğin de hizmeti 

yapacak belediyenin hesabına aktarılmasının daha doğru olacağını dile getirdi. İbrahim Akay 

söz alarak, Altınova ve Termal Belediyelerine konuyu sorduğunda, bu konuda bilgilerinin 

olmadığını, yapılacak olan hizmete dahil olmak istedikleri yönünde ifadede bulunduklarını 

dile getirdi. Bahar Doğan tekrar söz alarak, İl Genel Meclisinde alınan kararların ilin genelini 

kapsadığını, tüm köylerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için gerekli çalışmaların 

yapılmasını ve belediye ile yapılacak protokolde bu hususların açıkça belirtilmesinin gerekli 

ve yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, ilimize 

bağlı tüm köylerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna hizmet edecek şekilde proje 

geliştirilerek uygulamaya konulması ve Yalova Belediyesi ile yapılacak protokolde de bu 

hususlara açıkça yer verilmesi kaydıyla 2015 yılı bütçesinde ayrılan ₺20.000,00 ödeneğin 

Yalova Belediyesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

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

bulunan köylerin altyapı hizmetleri, derelerin temizliği, içme suyu inşaatları, kanalizasyon 

çalışmaları, köy yolları stabilize yol yapımı hizmetleri için 6 (altı) adet İş Makinesi Operatörü, 

3 (üç) adet Ağır Vasıta Şoförü ile 1 (bir) adet Atölye Ustası çalıştırılması, idare bünyesinde 

mevcut eleman olmadığından ana ve ek hizmet binası ile vali makam ve konağının temizlik 

hizmetlerinin yerine getirilmesi için 5 (beş) adet Temizlik Görevlisinin 2016 yılı içinde 

hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe komisyonunca 

hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, ihtiyaç duyulacak 

elamanların çalıştırılmasına karşı olmadığını, ancak sürekli hizmet alımı yöntemiyle eleman 

çalıştırılmasının doğru olmadığını, personel ihtiyacının tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulan 

teknik veya idari personelin kadroya alınmasının daha doğru olacağını dile getirdi. İbrahim 

Akay söz alarak, birkaç yıldır bazı hizmetlerin hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirildiğini, 

önceki ayda meclise teklif edilen eleman sayısının 15 adet olduğunu, teknik elemanların 

ilavesinin komisyon çalışmaları esnasında kararlaştırıldığını, yapılmak istenen komisyonda 



 

ilavesi uygun görülen teknik elemanlarla birlikte ihtiyaç duyulan elemanların hizmet alımı 

yöntemiyle çalıştırılması yönünde meclis kararı alınması şeklinde olduğunu dile getirdi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinde 

yeterli personel olmadığından, hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan 

6 adet Operatör, 3 adet Şoför, 1 adet Atölye Ustası, 5 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet Maden 

Mühendisi, 1 adet, İnşaat Mühendisi, 1 adet, Mimar, 2 adet İnşaat Teknikeri, 1 adet Elektrik 

Teknikeri ve 1 adet Harita Teknikerinin, yapılacak ihale ve sözleşme çerçevesinde hizmet 

satın alma yöntemiyle 2016 yılı içerisinde çalıştırılması 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. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.11.2015 Perşembe günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım 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 KASIM AYI OLAĞAN  

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

      

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 05.11.2015 Perşembe günü saat 

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

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi 

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

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

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

toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin yedinci 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 teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl 

Halk Sağlığı Müdürlüğünce İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan içme 

sularının yapılan tetkik ve analiz ücretlerinin İl Özel İdaresi tarafından ödeneceğinin mevzuat 

açısından zorunlu olup olmadığının detaylı bir şekilde irdelendikten sonra sonucunun bir 

rapor halinde meclise sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin sekizinci 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 için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 

6. maddesinde yer alan ‘sosyal hizmet ve yardımlar’ hükmü kapsamında, İl Özel İdaresinin 

görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan, 

akülü araba kullanacak derecede olan engelliler için ihtiyaç duyulan akülü araba alımında 

kullanılmak üzere 2016 yılı bütçesinde fasıl maddesi açılması ve açılacak olan fasıl 

maddesinde bütçe imkânları göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli ödeneğin ayrılması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.11.2015 Cuma günü saat 15.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım 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 KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

yılı Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.11.2014 Cuma günü saat 15.00’da 

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

        Meclis çalışmalarına başlamadan 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. 

        Gündem maddelerine geçmeden önce, İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu Yalova Kalıp 

İmalatı İhtisas OSB yetkilisi tarafından OSB’nin yürüttüğü çalışmalar, amaç ve faaliyetleri 

hakkında projeksiyon sunumu eşliğinde İl Genel Meclisine detaylı bilgi sunuldu ve ardından 

meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 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, İlimiz, 

Çiftlikköy İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Taşköprü Beldesinin İl Merkezine 11 km, Çiftlikköy 

İlçe Merkezine 7 km mesafede olduğu, 1991 yılında belediye yapıldığı, yüzölçümünün 1257 

hektar, 2014 yılı itibariyle nüfusunun ise 3525 olduğu, aynı bölgede yer alan ve bağlanması 

komisyonlarca uygun görülen İlyasköy, Kabaklı ve Denizçalı Köyleriyle birlikte nüfusunun 

4333 olacağı, mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, sosyal yardım ve 

diğer kamu hizmetlerinden daha etkin ve daha hızlı bir şekilde yararlanacağı kanaati hasıl 

olduğundan, İlyasköy, Kabaklı ve Denizçalı Köylerinin bağlanması ve buna göre tespit edilen 

sınırların esas alınması suretiyle Taşköprü Beldesinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. 

maddesi gereğince “TAŞKÖPRÜ” ismiyle İlçe Kurulması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, köylerin nüfus yoğunluğu ve fiziki durumları 

göz önünde bulundurularak, İlimiz, Merkez İlçe (Elmalık, Safran, Kazimiye, Kirazlı, Esadiye, 

Güneyköy, Soğucak, Sugören, Hacımehmet, Kurtköy) Köylerine doğalgaz dağıtım 

şebekesinin getirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 

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

Merkez İlçe (Elmalık, Safran, Kazımiye, Kirazlı, Esadiye, Güneyköy, Soğucak, Sugören, 

Hacımehmet, Kurtköy) Köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza daha rahat ve kaliteli bir yaşam 

sağlamak amacıyla, köylerimizin kent haline dönüşmüş olması, 9 köyün mücavir alan 

içerisinde bulunmalarının yanı sıra İl Merkezine yakın olması, nüfus yoğunluğu ve fiziki 

durumları göz önünde bulundurularak, uygun görülen merkez köylerine doğalgaz dağıtım 

şebekesi getirilmesi için meclis kararı alınması ve alınacak meclis kararının Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu  (EPDK) ile ARMAGAZ Yalova Şubesine gönderilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.11.2015 Cumartesi günü saat 11.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 

son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

         İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine 07.11.2015 

Cumartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 

salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi 

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

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

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

toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin on birinci 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, ruhsat sahibinin İl Özel İdaresine vermiş olduğu 

dilekçede, anılan maden ocağının ruhsat süresinin 2016 yılı Ocak ayında sona ereceğini iddia 

ettiğini, halbuki işletme ruhsatı incelendiğinde, ruhsat süresinin 2015 yılı Şubat ayında sona 

erdiğinin görüldüğünü, İdarenin konu hakkında gereğini yapmasını beklediklerini dile getirdi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, maden ocağı 

sahasının genişletilmesi veya aynı sahanın işletilmesi konusunda ilgili Kurumların olumsuz 

görüşleri göz önünde bulundurularak, anılan maden ocağı ile ilgili sahanın genişletilmesi ve 

ruhsat süresinin uzatılması talebinin reddedilmesi, 3213 sayılı Maden Kanununun 7. maddesi 

ile Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesi 

gereğince, ruhsat sahibi tarafından faaliyet yapılan alanların çevre ile uyumlu hale getirilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        2014 Yılı Sayıştay denetim raporunda yer almamakla birlikte Sonraki Dönemlerde 

İzlemeye Alınacak Bulgulara ilişkin önerilerin İl Özel İdaresi tarafından takip edilip 

edilmediği izlenecek ve bunlarla ilgili hususlar ilgili yıl Sayıştay Denetim Raporuna konu 

edileceğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi hükmü uyarınca, İl Özel 

İdaresinin 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporu Sonuçlarının İl Genel Meclisinin bilgisine 

sunulması ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.11.2015 

tarih ve 4951 sayılı yazıları ile Sayıştay Başkanlığının 26.10.2015 tarih ve 2015-111 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmaları için 

2014 yılı Sayıştay Denetim Raporunun tüm meclis üyelerine elektronik ortamda gönderilmesi 

ve konunun önümüzdeki (2015 yılı Aralık ayı) ay yapılacak olan meclis toplantısında 

değerlendirilmesi benimsendi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.11.2015 Pazar günü saat 11.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine 

son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 08.11.2015 Pazar 

günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda 

başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi 

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

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

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

toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinde Çevre Mühendisi ve Şehir 

Plancısı ile yeterli sayıda Teknikerin olmamasının iş ve işlemlerin aksamasına neden olduğu 

görülmüştür. Aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi 

amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi (5393 sayılı Belediye Kanunun 

Madde 49), İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. 

maddesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 gün ve 2007-10 sayılı genelgeleri gereğince 

ihdas edilen ve münhal bulunan kadrolarda 1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet Şehir Plancısı, 2 

adet İnşaat Teknikeri ve 1 adet Harita Teknikeri olmak üzere toplam 5 adet teknik personelin 

2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 

Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/2 sayılı Mahalli İdare Sözleşmeli Ücret Tavanlı konulu 

Genelgesi doğrultusunda, bu kadrolara sözleşmeli olarak atanacak teknik personele ödenecek 

ücretin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize 

havaleli 28.10.2015 tarih ve 4817 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

teklif edilen 1 adet Çevre Mühendisi, 1 adet Şehir Plancısı, 2 adet İnşaat Teknikeri ve 1 adet 

Harita Teknikerinin 2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması ve bu kadrolara 

sözleşmeli olarak atanacak teknik personele ödenecek ücretin belirlenmesi teklifinin 

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

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.11.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 

son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

          İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine 09.11.2015 

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 Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 02.11.2015 tarihli birinci 

birleşiminde yasal süresi içerisinde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan 

ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Bütçe Tasarısı hakkında 

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

kurum yetkililerinin ve İl Genel Meclisi üyelerinin dikkatine sunmak istediği için söz aldığını, 

köylerin tarım ve buna bağlı altyapı hizmetleri için ₺510.000,00 gibi bir ödeneğin ayrıldığını 

ve bu ödeneğin köylerin tarımsal faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yeterli olmadığını, İl 

Özel İdaresinin temel görevinin kırsal kesimin kalkındırılmasına yönelik hizmetleri yerine 

getirmek olduğunu, yılsonunda artan ödeneğin köylerin kalkınması ve zorunlu altyapı 

hizmetlerinde kullanılacak şekilde planlanmasının önemli olduğunu, bir sonraki yıl bütçesi 

yapılırken bu hususlara önem ve öncelik verilmesi gerekli ve yararlı olduğunu dile getirdi. 

İbrahim Dönertaş söz alarak, köylerde yapılan kızılcık festivali, çilek festivali, balıkçı 

barınaklarının yapımı ve onarımı gibi hizmetlerin halka sunulması yönünde iyi çalışmaların 

olduğunu, bütçe imkanları dahilinde daha fazla yatırım ve hizmet yapmak istedikleri 

yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, detayları bütçe 

komisyonu raporu ve bütçe tasarısında belirtilen, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Gelir 

Bütçesi ₺23.000.000,00, Gider Bütçesi ₺23.000.000 olarak denk bir şekilde tahmin ve tespit 

edilmiş olup, İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Bütçe Tasarısının onaylanması hususu işaretle 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        On iki maddelik Bütçe Kararnamesi madde madde okundu, ad okunmak suretiyle 

oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  
 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.11.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine son 

verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine 

10.11.2015 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 on üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 2016 

yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Projeksiyon eşliğinde bütçe kalemleri tek tek okutulmak 

suretiyle İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

bütçe tahmini olarak planlanmaktadır. İhtiyaç olmadığı halde bazı kalemlerde fazladan 

ödenek ayrılmasının doğru olmadığını, gerçek ihtiyaca göre ödenek ayrılmasının daha doğru 

olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, Geçiş Ücretleri 

olarak tahmin edilen ₺5.000,00 ödeneğin ₺3.000,00’ye, Taşıt Kiralaması Giderleri olarak 

tahmin edilen ₺5.000,00 ödeneğin ise ₺7.000,00’ye çıkarılması benimsendi, ardından Özel 

Kalem Biriminin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi.  

 

        İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen 

₺202.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak 

suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Eylül ayı olağan toplantısında ek bütçenin yapılması 

sırasında yedek parça için ayrılan ve sehven kanalizasyon faslına aktarılmış olan ₺100.000,00 

ödeneğin yedek parça alımı faslına aktarılması ve konu ile ilgili alınan 05.09.2015 tarih ve 

167 sayılı meclis kararının bu şekilde tashih edilmesi konusu müzakereye açıldı ve konunun 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, devam etmekte 

olan bu ayki olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere, söz konusu 

aktarma teklifinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi.  

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.11.2015 Çarşamba günü saat 15.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu 

birleşimine son verildi 
 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ONUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
        İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine 11.11.2015 

Çarşamba günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 

salonunda başlandı. 

        Meclis çalışmalarına başlamadan 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. 

        Gündem maddelerine geçmeden önce, İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu Yalova 

Kompozit ve Kimya İhtisas Islah OSB (YALKİM) yetkilisi tarafından OSB’nin yürüttüğü 

çalışmalar, amaç ve faaliyetleri hakkında projeksiyon sunumu eşliğinde İl Genel Meclisine 

detaylı bilgi sunuldu ve ardından meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

ait 2016 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺3.154.500,00 olarak tahmin edilen gider 

bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine 

sunuldu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Halil İnalcık Osmanlı Tarihi 

Araştırmalar Enstitüsü Katılım Payı adı altında her yıl ödenek ayrıldığını, bu yıl da ₺1.500,00 

ödenek ayrıldığını, aslında ayrılan ödeneğin çok cüzi olduğunu ve bütçe açısından hiçbir 

sorun teşkil etmemekle birlikte, 4 5 yıl önce kurulmuş olan bu derneğin halen Osmanlı 

Devletinin Yalova’da kurulduğuna dair bir çalışma yürütüp yürütmediğinin bile 

bilinmediğini, faaliyetleri ile ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadığımız bu derneğe her yıl ödenek 

ayrılmasının doğru olmadığını, 2016 yılı bütçesinde açılmış olan faslın iptal edilerek bu iş için 

ayrılan ödeneğin ihtiyaç duyulan harcama kalemlerine aktarılmasının daha doğru olacağı 

yönündeki görüşünü meclise iletti. Bahar Doğan söz alarak, birkaç yıl önce önemli bir tarihçi 

olan Halil İnalcık, Osmanlı Devletinin Yalova’da kurulduğuna dair fikri ortaya koyduğunu, 

bu konuda toplantılar yapıldığını, billboardlara ve üst geçitlere afişler asıldığını, bu iddianın 

çok ciddi bir konu olduğunu, Devletin ilgili kurumu tarafından da tescil edilmeden böylesi 

önemli konuda çalışmalar yürütülmesinin Devlet yönetiminin ciddiyetiyle bağdaşmadığını, İl 

Genel Meclisinin 2010 yılında almış olduğu kararla üyesi olduğumuz ve İlimize bir yararı 

olmadığını düşündüğüm bu Derneğe, İl Özel İdaresi üyeliğinin iptali ile ilgili gerekli 

işlemlerin yapılmasını ve bu iş için ayrılan ödeneğin başka fasıl maddelerine aktarılmasının 

daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, Halil İnalcık Osmanlı 

Tarihi Araştırmalar Enstitüsü Katılım Payı için ayrılan ₺1.500,00 nin yedek ödenek faslına 

aktarılması suretiyle; 

        İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin 

edilen ₺2.724.500,00, 02 Savunma Hizmetleri için tahmin edilen ₺180.000,00 ve 04 

Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺250.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.11.2015 Perşembe günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine 

son verildi 
 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine 

12.11.2015 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 

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 altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğüne ait 2016 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺6.333.000,00 

olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak 

suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 

 

        İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01-Genel Kamu 

Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺6.333.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 13.11.2015 Cuma günü saat 

15.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on 

birinci birleşimine son verildi 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine 

13.11.2015 Cuma günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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. 

        Gündem maddelerine geçmeden önce, İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu Çiçekçilik 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi temsilcisi tarafından, OSB’nin yürüttüğü 

çalışmalar, amaç ve faaliyetleri hakkında projeksiyon sunumu eşliğinde İl Genel Meclisine 

detaylı bilgi sunuldu ve ardından meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin on yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğine ait 2016 

yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺40.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri 

projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. 

Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, ayrılan ödeneğin dava giderlerinin 

karşılanmasına yönelik olduğunu, Hukuk Müşavirliğinin bütçesi görüşülürken o birimden 

birisinin mecliste bulunması ve meclis üyelerini bilgilendirmesi gerektiğini, İdare lehine ya da 

aleyhine açılan davaların çoğunun kaybedildiğini, kazanılan dava sayısının çok az olduğunu, 

Hukuk Müşavirliğimiz tarafından takip edilen davalarla ilgili meclise bilgi sunulmasının 

yararlı olacağını dile getirdi. Bahar Doğan söz alarak, İdare lehine veya aleyhine açılan 

davalardan kazanılmış olanlar için Avukata vekâlet ücretinin ödendiğini, kaybedilen davalar 

için ise İdare tarafından vekalet ücretinin karşı tarafa ödendiğini, dava kazanırken vekalet 

ücretinin Avukata ödenmesi, kaybedilirken İdare tarafından karşılanmasının mantıkla 

bağdaştıramadığını, bu konunun araştırılmasını ve gerektiğinde İçişleri Bakanlığından görüş 

alınmasını talep ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde; 

        İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen 

₺40.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak 

suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne ait 2016 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. 

₺770.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 

okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 

        İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen 

₺770.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak 

suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 14.11.2015 Cumartesi günü saat 11.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci 

birleşimine son verildi 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

         İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine 

14.11.2015 Cumartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 

meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden 

Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, 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, Hüseyin İnce’nin 

ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 

çalışmalarına devam edildi.         

        Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğüne ait 2016 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺4.240.000,00 gider bütçesi 

kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Çiftlikköy Siteler Mahallesi İlkokul yapım projesi için 

₺250.000,00 ödenek ayrıldığını, bu okulun yapım işinin uzun zamandır gündemde olduğunu, 

daha fazla zaman kaybedilmeden bu mahalleye okul yapılarak hizmete açılması gerektiğini 

söyledi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden 

Bahar Doğan söz alarak, İbrahim Akay arkadaşımızın söylediklerinde katıldığını, o mahallede 

okul yapılmasının çok acil bir ihtiyaç olduğunu, başka bir okula gitmek için ana yoldan 

karşıdan karşıya geçen öğrenciler can güvenliği açısından tehlike altında olduklarını, ilçe 

merkezi olduğu öğrencilerin taşıma yoluyla okula gitmelerinin mümkün olmadığını, bütün bu 

olumsuzluklar göz önünde bulundurularak bu mahalleye bir an önce okul yapılması 

gerektiğini dile getirdi. Kerem Eser söz alarak, Termal İlçesindeki okulun çevre ve istinat 

duvarı olmadığını, bu işler için ödenek ayrılarak biran önce gerekli çalışmaların yapılmasının 

önemli olduğunu dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, 2016 yılı için öngörülen bütçenin 

oylamasını, yılı içerisinde ödeneği yetmeyen projeler için bütçe imkanları çerçevesinde 

aktarma yoluyla ödenek tahsis edilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün; 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺110.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.              

        06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺500.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.    

        08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺30.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

        09-Eğitim Hizmetleri için tahmin edilen ₺3.600.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 15.11.2015 Pazar günü saat 11.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü 

birleşimine son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

         İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine 

15.11.2015 Pazar günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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 dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğüne ait 2016 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺2.710.000,00 olarak tahmin 

edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin 

bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğünün; 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺440.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.              

        04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺1.020.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        05-Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin edilen ₺500.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺750.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        Yalova Devlet Hastanesinin ana hizmet binasında bulunan sterilizasyon ünitesi 2002 

yılından bu yana 13 yıllık sürede 3 adet cihaz ile hizmet vermektedir. Ancak sağlık tesisinin 

büyümesi ek hizmet binasının açılması ile beraber cihazlar taleplere cevap verememiş ve 

2015 yılında ek bir cihaz alımı yapılmıştır. Bununla beraber 3 cihazın ekonomik ömürlerinin 

dolması, bakım ve onarım maliyetinin yüksek olması ve arızalarının artması sebebiyle tabloda 

belirtiler cihazların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cihazların alımının yapılabilmesi için İl 

Özel İdaresi bütçesinden ₺352.770,00 ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili Yalova İli Kamu 

Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin 11.11.2015 tarih ve 60237756/840 sayılı yazıları 

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

alarak, mevzuat açısından İl Özel İdaresi bütçesinden böyle bir desteğin verilmesinin 

mümkün olup olmadığı hususunda İdare yetkilileri tarafından meclisin bilgilendirilmesini 

talep ediyorum dedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Çelenk tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önümüzdeki Cuma günü 

(20.11.2015) yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere, söz konusu teklifin incelenerek bir 

rapor halinde meclise sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 16.11.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü 

birleşimine son verildi. 
 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

         İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine 

16.11.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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 yirminci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğüne ait 2016 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺510.000,00 olarak tahmin edilen 

gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin bilgisine 

sunuldu. İl Genel Meclisi üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, canlı hayvan alımı projesi adı 

altında ayrılan ödeneğin hangi faaliyetlerde kullanılacağı hususunda meclisin bilgilendirilmesi 

gerektiğini, bütçe yapılırken harcanması ihtimal dışında olan projeler için ödenekler 

ayrılmasının doğru olmadığını, bu gibi ödeneklerin yol yapımı ve diğer altyapı hizmetlerinde 

kullanılacak şekilde bütçelendirilmesinin daha doğru ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis 

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

Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesinin oylamasına geçildi; 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺10.000,00 gider bütçesi ile 04-Ekonomik 

İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺500.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  

        İl Genel Meclisinin 10.11.2015 tarihli dokuzuncu birleşiminde incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, kanalizasyon faslına sehven 

aktarılan ödeneğin yedek parça faslına aktarılması teklifi hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi; İl Genel Meclisinin 05.09.2015 tarih ve 167 sayılı kararına istinaden yedek parça için 

ayrılan, ancak; sehven İl Özel İdaresinin (Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) 2015 Mali Yılı 

Bütçesinin Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri faslına aktarılan ₺100.000,00 ödeneğin, 

Bütçenin Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri (Yedek Parça) 

faslına aktarılması ve konu ile ilgili alınan 05.09.2015 tarih ve 167 sayılı meclis kararının bu 

şekilde tashih edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Ulusal ve uluslararası turnuvalarda Milli Takım kamplarında kullanılması için ihtiyaç 

duyulan 20 takım karate minderi ve 50 takım kumite elbisesi alımı için İl Özel İdaresi 

bütçesinden ödenek tahsis edilmesi ile ilgili Yalova Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 04.11.2015 tarih ve 3671 sayılı talep yazıları okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin, 20.11.2015 Cuma gününe kadar 

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

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 17.11.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine son 

verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine 

18.11.2015 Salı günü saat 15.30’da Meclis Birinci Başkan Vekili Muharrem Soyer’in 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi 

Öncü, 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’un toplantıya 

iştirak ettikleri, Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya 

iştirak etmeyen 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 yirmi birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne ait 2016 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺5.040.500,00 olarak tahmin 

edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin 

bilgisine sunuldu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Araştırma ve Geliştirme 

Projesi adı altında ödenek ayrıldığını, bu projenin ne demek olduğunu ve ne gibi hizmetler 

yürüteceği hususunda meclisin bilgilendirilmesini talep ediyorum dedi. Destek Hizmetleri 

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

alarak, Armutlu Kaymakam Lojmanı yakacak giderinin çok yüksek olduğunu, bu konunun 

daha önce de tartışıldığını, maliyetinin daha aza indirilmesi için gerekli çalışmaların 

yapılarak, bu türden israfların önlenmesi için farklı alternatiflerin devreye alınması gerektiğini 

dile getirdi. Ayrıca, Çınarcık Kaymakam Lojmanı için de ₺25.000,00 ödenek öngörüldüğünü, 

bunun aylık ₺2.084,00 ye tekabül ettiğini, kendi ceplerinden ödemiş olsalardı, bu kadar kira 

bedeli ödeyeceklerini sanmadığını, Mülki Amirlerin Lojman giderlerinin Devlet tarafından 

ödenmesi kişilere savurganlık yapmasını gerektirmez, yıllık ödenen kira parasıyla birkaç yılda 

bir dairenin satın alınmasının mümkün olduğunu, yapılması gereken neyse biran önce 

tamamlanarak bu türden israfların önünün kesilmesinin gerekli ve yararlı olacağını söyledi. 

Meclis Başkan Vekili; Çınarcık Belediyesi, Kaymakam Lojmanı için yer aradığını, yer 

bulunduktan sonra ve lojman yapıldıktan sonra bu sorunun ortadan kalkacağını söyledi. 

Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, Armutlu Kaymakam Lojmanı yakıt 

deposunun binaya yakın olması nedeniyle maliyeti daha düşük olan gazı veremeyeceklerini, 

bu nedenle zorunlu olarak propan (sanayi tüpü) gazının kullanıldığını ve bundan dolayı 

yakacak maliyetinin yüksek olduğunu, önümüzdeki yakın dönemde Armutlu İlçemize doğal 

gazın getirilmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; 

        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺5.010.500,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.          

        08-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺30.000,00 gider bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 18.11.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı 

birleşimine son verildi. 

 

Muharrem SOYER İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

Meclis 1. Başkan V. Katip Üye Katip Üye 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine 

18.11.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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 yirmi ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2015 yılı gider bütçesinin 

ayrıntılı harcama programı üçer aylık dilimler itibariyle görüşüldü. Projeksiyon eşliğinde 3’er 

aylık ayrıntılı harcama programı hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde; İl Özel İdaresinin 2016 yılı için tahmin edilen ₺23.000.000,00 gider bütçesinin 

ayrıntılı harcama programı 3’er aylık dilimler itibariyle toplamları üzerinden ayrı ayrı ad 

okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  

       İlimizde mevcut bulunan 11 (on bir) adet suni çim sahanın bakım ve iyileştirmesinde 

kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kum-granül fırçalama ve bakım makinasının İl Özel İdaresi 

bütçe imkanlarıyla satın alınması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 19.11.2015 tarih ve 5267 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 20.11.2015 Cuma gününe kadar incelenerek bir 

rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Yalova’da Eğitimde Gelecek İçin Bugünden” isimli 

eğitim projesi kapsamında ilimizde belirli aralıklarla kazanım ve değerlendirme sınavları 

yapılması planlanmakta olup, sınavların maliyetini karşılamak üzere İl Özel İdaresi 

bütçesinden ₺65.000,00 eş finansman desteği sağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün 18.11.2015 tarih ve … sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, öz konusu teklifin 20.11.2015 Cuma gününe kadar incelenerek bir rapor halinde 

meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

        Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 24. maddesi 

doğrultusunda oluşturulacak olan İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev yapmak 

üzere İl Genel Meclisince iki temsilcinin seçilmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

16.11.2015 tarih ve 11717727 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, meclis olarak her yıl temsilci seçtiklerini, 

bu komisyonun ne gibi bir çalışma yaptıklarına dair meclisimizi bilgilendirilmesini talep 

ediyorum dedi. Komisyon üyesi Mustafa Tunalı söz alarak, Milli Eğitimden kendilerine 

çalışmalarla ilgili herhangi bir davet gelmediğini, bu konuda fazla bir bilgiye sahip 

olmadıklarını söyledi. Meclis Başkanı; anılan komisyona seçilen üyelerin Milli Eğitim 

Müdürlüğü nezdinde yapılan çalışmalar ve toplantılar hakkında bilgi talebinde bulunmalarını 

istedi. Yapılan müzakereler neticesinde, 2015-2016 İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 

bir yıl süreyle görev almak üzere İl Genel Meclisi Üyelerinden Fehmi Öncü ve Mustafa 

Tunalı’nın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 19.11.2015 Perşembe günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci 

birleşimine son verildi. 
 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine 

19.11.2015 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 

meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Meclis çalışmalarına 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. 

        Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, meclis üyelerinden Bahar Doğan 

söz alarak, Çınarcık Kaymakam Lojmanı kirası için ayrılan ödenek konusunun basına 

yansıdığını, Kaymakam Bey; bir yılda ödenen kira bedelinin ayrılan ödeneğin yaklaşık yarısı 

kadar olduğu yönünde ifade kullandığını, gerçek kira bedeli neyse o kadar ödenek 

ayrılmasının daha doğru olacağını, varsa bu konudaki hatanın düzeltilmesi cihetine 

gidilmesini, önlerine gelen bilgiler ışığında açıklamalarda bulunduklarını ve eksik 

bilgilendirme ya da ihtiyaçtan fazla ödenek öngörülmesinden kaynaklanan açıklamaların 

yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi ve meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin yirmi üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Gelir 

Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi müzakereye açıldı. Projeksiyon 

eşliğinde gelir kalemleri hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde;  

        İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi:        

      ₺60.000,00 olarak tahmin edilen 1-Vergi Gelileri, ₺142.000,00 olarak tahmin edilen      

3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile  ₺22.798.000,00 olarak tahmin edilen 5-Diğer Gelirler 

(İller Bankası-Faizler) ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 

belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 15.11.2015 tarihli on dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapor 

halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova Devlet 

Hastanesinin ana hizmet binasında bulunan sterilizasyon ünitesinde 2002 yılından bu yana 

hizmet vermekte olan 3 adet cihazın ekonomik ömürlerinin dolması, bakım ve onarım 

maliyetinin yüksek olması ve arızalarının artması sebebiyle tabloda belirtiler cihazların satın 

alınması için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında 

ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda belirtildiği gibi, talep yazısında belirtilen cihazlardan; Yıkama, Dezenfeksiyon ve 

Kurutma Makinesi ile Hidrojen Peroksit Cihazının satın alınması giderlerinde kullanılmak 

üzere, İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde “Kocadere Belediyesi Muhtelif Borç Projesi” 

için ayrılan ödenekten, yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺205.000,00 sinin, İl Özel 

İdaresi Bütçesinin İl Sağlık Müdürlüğünün Kurumsalı altındaki Türkiye Kamu Hastaneleri 

Kurumu Tıbbi Cihaz Mefruşat ve Onarım Projesi faslına aktarılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 16.11.2015 tarihli on beşinci birleşiminde incelenerek bir rapor 

halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ulusal ve 

uluslararası turnuvalarda Milli Takım kamplarında kullanılması için ihtiyaç duyulan 20 takım 

karate minderi ve 50 takım kumite elbisesi alımı için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 

edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi mali kaynaklarının kısıtlı 

olması ve bütçede bu gibi hizmetlerde kullanılmak üzere mevcut ödeneğin bulunmaması 

nedeniyle talep edilen ödeneğin tahsis edilmesinin mümkün olmadığı hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 



 

 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddesi kapsamında, İl Genel Meclisi 

Üyelerinden Muharrem Soyer ve Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

19.11.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Atatürk Bilim ve Sanat 

Merkezi Müdürlüğünde yürütülen eğitim kapsamında Robotik Eğitim çalışmaları için ihtiyaç 

duyulan robotun İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile satın alınması teklifinin incelenerek bir 

rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 20.11.2015 Cuma günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci 

birleşimine son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine 

20.11.2015 Cuma günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis 

toplantı salonunda başlandı.         

        Meclis çalışmalarına başlamadan önce, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Hasan ATILGAN tarafından projeksiyon eşliğinde, OSB’nin faaliyetleri, 

kuruluş çalışmaları ve gelinen nokta hakkında meclise detaylı olarak bilgi sunuldu.  

        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 yirmi dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Gelir 

Bütçesinin Finansman Programı müzakereye açıldı. Finansman kalemleri hakkında 

projeksiyon eşliğinde meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ali Çorbacı söz alarak, İnsan 

Kaynakları Eğitim Müdürlüğü bütçesinin ₺6.333.000,00, Yatırım İnşaat Müdürlüğü 

bütçesinin ise ₺2.710.000,00 olduğunu, yatırımlar için ayrılan bütçesinin neden İnsan 

Kaynakları Müdürlüğü bütçesinden az olduğunun izahının olup olmadığını merak ediyorum 

dedi. Yapılan müzakereler neticesinde; 

        İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle 

Finansman Programı: 

        Birinci 3 aylık döneme ait ₺5.750.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 

        İkinci 3 aylık döneme ait ₺5.750.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 

        Üçüncü 3 aylık döneme ait ₺5.750.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 

        Dördüncü 3 aylık döneme ait ₺5.750.000,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinde yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, 2016 Mali Yılı İl Özel İdaresi Gider 

Bütçesinin her biriminin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, ayrıntılı harcama 

programlarının ise üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, gelir bütçesinin 

finansman ve ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyleri itibariyle toplamları üzerinden ad 

okunmak suretiyle bölüm bölüm yapılan oylaması sonunda, gelir ve gider bütçesinin denk bir 

biçimde ₺23.000.000,00 olarak tahmin edilerek, oylama cetvellerinde belirtildiği gibi 

oybirliğiyle kabul edildi. 

          İl Genel Meclisinin 19.11.2015 tarihli on sekizinci birleşiminde Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, İlimizde mevcut bulunan 11 (on bir) adet suni çim sahanın 

bakım ve iyileştirmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kum-granül fırçalama ve bakım 

makinasının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla satın alınması hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İlimizde mevcut bulunan 

11 (on bir) adet suni çim sahanın bakım ve iyileştirmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 

Kum-Granül Fırçalama ve Bakım Makinasının, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

kanalıyla satın alınması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin Gayrimenkul Büyük Onarım 

Giderleri (Köy Futbol Sahalarının Bakım ve Onarım Projesi) faslında bulunan ödenekten 

karşılanması, satın alınacak olan makinanın yapılacak protokol çerçevesinde (muhafazası, 

kullanımı, bakım ve onarımı ile her türlü giderlerin YASKF tarafından karşılanması kaydıyla) 

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna teslim edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

 



 

 

        İl Genel Meclisinin 19.11.2015 tarihli on sekizinci birleşiminde Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünde 

yürütülen eğitim kapsamında ihtiyaç duyulan robotun satın alınması hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi,  İlimiz, Çınarcık İlçesi, Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünde 

yürütülen eğitim kapsamında Robotik Eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere, İl Özel 

İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Çınarcık Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi 

Ulusal Robot Yarışması Projesi” adı altında yeni fasıl maddesi açılarak, İl Özel İdaresinin 

2015 Mali Yılı Bütçesinde (Genel Aydınlatma Giderleri) için ayrılan ve yılı içerisinde 

harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺5.000,00’sinin açılacak olan fasıl maddesine 

aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 19.11.2015 tarihli on sekizinci birleşiminde Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Eğitimde Gelecek İçin Bugünden” isimli proje kapsamında 

yapılması planlanan sınavların maliyetini karşılamak üzere İl Özel İdaresi bütçe               

sinden eş finansman desteği sağlanması hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Yalova il genelinde 56 

ortaokulun 7. ve 8. sınıflarındaki öğrenciler ile 27 lisenin 11. ve 12. sınıflarındaki destekleme 

ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencilerin ulusal düzeyde yapılan sınavlar öncesinde bilgi 

eksikliklerini gidererek, akademik yönden kendilerini tanımalarına imkân sağlamak, kurslara 

katılan öğrencilerin konu kazanımlarını ölçmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında 

İlimizde belli aralıklarla yapılması planlanmakta kazanım ve değerlendirme sınavlarının 

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, sınavların maliyetinin eş finansman giderlerinin 

karşılanmasında kullanılmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kurumsalı altında “Hizmet 

Alımları Projesi” adıyla yeni fasıl maddesi açılarak, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı 

Bütçesinde (Genel Aydınlatma Giderleri) için ayrılan ve yılı içerisinde harcanamayacağı 

anlaşılan ₺65.000,00 ödeneğin açılacak olan fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 21.11.2015 Cumartesi günü saat 11.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu 

birleşimine son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ YİRMİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yirminci birleşimine 

20.11.2015 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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. 

 
         2014 Yılı Sayıştay denetim raporunda yer almamakla birlikte Sonraki Dönemlerde 

İzlemeye Alınacak Bulgulara ilişkin önerilerin İl Özel İdaresi tarafından takip edilip 

edilmediği izlenecek ve bunlarla ilgili hususlar ilgili yıl Sayıştay Denetim Raporuna konu 

edileceğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi hükmü uyarınca, İl Özel 

İdaresinin 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporu Sonuçlarının İl Genel Meclisinin bilgisine 

sunulması ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.11.2015 

tarih ve 4951 sayılı yazıları ile Sayıştay Başkanlığının 26.10.2015 tarih ve 2015-111 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, içeriği ile ilgili bilgi sahibi olmaları 

amacıyla 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporunun tüm meclis üyelerine elektronik ortamda 

gönderilmesi ve konunun önümüzdeki (2015 yılı Aralık ayı) ay yapılacak olan olağan meclis 

toplantısında değerlendirilmesi benimsendi. 

 

         Gündemin yirmi beşinci maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin 2016 yılı 

bütçesinde yatırım projeleri için ayrılan ödeneklerle ilgili bir tablo halinde hazırlanan 

bilgi formu projeksiyon sunumu eşliğinde meclisin bilgisine sunuldu. 

        

         Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 

2015 yılı Aralık ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. 

Buna göre Aralık ayı olağan toplantısının 07.12.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da İl 

Özel İdaresi hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması 

kararlaştırılarak 2015 yılı Kasım ayı olağan toplantısına son verildi.  

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 


