
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.11.2018 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, 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, Taner Ozan’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis 
Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. 
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. maddesi ile 5302sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. 
maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün 01.11.2018 tarih ve 5164 sayılı meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin yasal süresi içerisinde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde 
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi 
kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl 
Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine 
tahsis edilmesi konusunun, İl Encümeninin 31.08.2018 tarihli ve 173 sayılı kararına istinaden DSİ Bölge Müdürlüğü 
işbirliğinde teknik şartname ve keşif özeti doğrultusunda Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla 
yapılacak olan içme suyu derin sondaj kuyusu açılması çalışması ile birlikte değerlendirilerek sonucunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Yalova Doğalgaz Projesi kapsamında; Yalova İli sınırları içerisinde bulunan köylerde doğalgaz altyapı çalışması 
başlatılması planlanmış olup, İlimizdeki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır talep ettikleri doğalgaz yatırım 
çalışmalarının süratli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için her iki kurumun da maddi olarak zarar görmemesi ve hak 
kaybına uğramaması koşuluyla, İl Özel İdaresi tarafından kullanılan mevcut kazı bedeli hesaplama yönteminde 
kullanılan Tranşe (kanal) genişliği parametrelerinde revizyon yapılması ile ilgili ARMAGAZ Firmasının 24.10.208 
tarihli ve 790 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin Cumartesi gününe kadar incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.11.2018 Cuma günü saat 17.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.11.2018 Cuma günü saat 17.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Taner Ozan, 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 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 üçüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdarelerine, 5302 sayılı Kanun uyarınca verilmiş olan görev ve 
yetkilerin artması nedeniyle, hukuki uyuşmazlıkların ve buna bağlı olarak dava sayısının çoğalmasının yanı sıra İl 
Özel İdaresi iştiraklerinin müdahil olduğu dava ve çözümü gereken diğer hukuki uyuşmazlıkların aksaklığa meydan 
verilmeden süresi içerisinde hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine imkân tanınması amacıyla, ihtiyaç 
duyulan 1 adet Avukatın 2019 yılında hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılması ve çalıştırılacak olan Avukata 
ödenmek üzere 2019 yılı bütçesinde gerekli ödeneğin ayrılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 



 

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ile İl Özel İdaresine 
verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici 
mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar 
birçok proje gerçekleştirilmiş olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik 
açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve ilgili kurum 
ve kuruluşların işbirliğinde Yalova’nın iklim şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin tespit edilmesi 
yönünde gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasından sonra konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.11.2018 Cumartesi günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.11.2018 Cumartesi günü saat 11.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, izinli olan Muharrem Soyer’in dışındaki 
üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, Taner Ozan, 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 görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyünde bulunan ve yapıldığı tarihten beri liman içi 
dip taraması yapılmayan Fıstıklı Balıkçı Barınağı dip taraması işinin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yaptırılması 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; Fıstıklı Balıkçı Barınağı dip taraması işinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. 
maddeleri kapsamında yapılacak anlaşmaya uygun olarak İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
işbirliğinde yaptırılması, balıkçı barınağı dip taraması çalışmaları için gerekli olan ₺30.000,00 tutarındaki akaryakıt 
giderinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin “Akaryakıt ve Yağ Alımları” faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu 
konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde uzun vadeli 
çözüm yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde uzun 
vadeli çözüm yollarının üretilmesi konusunda İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılması, ayrıca imar barışı 
kapsamında yapı kayıt belgesi alan ve içme suyu verilmemiş olan meskenlere içme suyu verilmesi konusunda 
yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesine yönelik yapılacak çalışmaların birlikte değerlendirilerek sonucunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 01.11.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İlimizdeki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır talep ettikleri doğalgaz yatırım 
çalışmalarının süratli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, İl Özel İdaresi tarafından kullanılan mevcut kazı bedeli 
hesaplama yönteminde kullanılan Tranşe (kanal) genişliği parametrelerinde revizyon yapılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, ARMAGAZ yetkilileri, daha önceki 
dönemlerde verdikleri bilgilere göre imar çalışması yapılmayan köylere doğalgaz götürülmesinin söz konusu 
olmadığını söylemişlerdi. Ne değişti de şimdi imar çalışması yapılmayan köylere de doğalgazın götürülebileceği 
söyleniyor. Meclisi ciddiye almayan ve bu tür tutarsız bilgiler aktaran ARMAAGZ Yetkililerini ciddiyete davet 
ediyorum. Bu yapılan aynı zamanda meclisimize de saygısızlıktır, dedi. Üyelerden Murat Bektaş söz alarak, özetle; 
imar çalışması yapılan ya da yapılmayan köylerimize doğalgazın götürülmesi hayati önem taşımaktadır. Onun için 
vatandaşlarımıza bu ve benzeri hizmetlerin daha hızlı etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılabilmesi için varsa problem 
taşıyan sorunların birlikte ortadan kaldırılması hepimize düşen bir vazifedir. Meclis olarak uyum içerisinde hemen 
hemen her konuda oybirliğiyle kararlar alıyoruz. İlimizin ve özellikle İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan 
köylerimizin alt ve üstyapı çalışmaları konusunda siyasi mülahaza gözetmeksizin birlikte çalışmamızın önemli ve 
yararlı olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bütün meclis üyesi arkadaşlarımın bu konuyu destekleyeceklerine 
inanıyorum, dedi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; Yalova İli sınırları içerisinde bulunan köylerde doğalgaz altyapı çalışması planlanmış olup, İlimizdeki 
köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır talep ettikleri aynı zamanda birinci öncelikli yatırım hizmetlerinden olan 
doğalgaz yatırım çalışmalarının süratli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, hem İl Özel İdaresinin hem de ARMAGAZ 
Firması ile birlikte direkt kamuya yönelik faaliyet sürdüren diğer kurum, kuruluş ve firmaların da maddi olarak zarar 
görmemeleri ve hak kaybına uğramamaları koşullarının göz önünde bulundurularak, İl Genel Meclisinin 04.01.2018 



 

tarihli ve 8 sayılı kararı ile belirlenen ve İl Özel İdaresi tarafından kullanılan mevcut kazı bedeli hesaplama 
yöntemindeki Tranşe (kanal) genişliği parametrelerinde yer alan kazı derinliği ve buna bağlı olarak kazı genişliği 
hesaplamalarında; 1 (bir) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin iki katı, 1 (bir) metreden fazla olan 

kazılar için kazı genişliğinin üç katı esas alınarak yolun cinsine göre İl Genel Meclisinin 04.01.2018 tarihli ve 8 sayılı 
kararı ile belirlenen değerler ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yol kazı ücreti olarak tahsil edilmesi, ayrıca aynı 
kararda belirtilen, İlimizde diğer kurum ve kuruluşlarca mahalli müşterek nitelikte kamusal yatırımlar çerçevesinde 
yapılacak hizmetler için belirlenen bedelin %50’inin tahsil edilmesi, yine kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak 
hizmetler esnasında bozulacak yolların İl Özel İdaresi Yatırım Programında bulunması ve henüz yol yapımına 
başlanmamış olması durumunda belirlenen bedelin %25”inin tahsil edilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.11.2018 Pazar günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN  
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  

   
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.11.2018 Pazar günü saat 11.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, 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; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine 
sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili 
kurum ve kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin 
koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele 
konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi 
çalışmaları hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl 
Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlimizdeki Güvenlik 
Birimlerinden (Emniyet-Jandarma) İl Genel Meclisinin 03.09.2018 tarihli ve 113 sayılı kararı doğrultusunda istatistiki 
bilgiler istenmiş, bu kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü konu ile ilgili bilgileri komisyonlara iletmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden de 
istenen bilgilerin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.11.2018 Pazartesi günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.11.2018 Pazartesi günü saat 12.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlanmadan yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, 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 dokuzuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi 
üzerinde bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme 
çalışmasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu köprünün genişletme çalışmasının 



 

yapılarak olası kazaların engellenmesi ve can ve mal emniyeti açısından oluşabilecek risklerin DSİ işbirliğinde 
bertaraf edilebilmesi için, Kadastro bilgisi ve DSİ izinlerinin alınıp alınmadığı, eski yol ve yapılması planlanan yeni 
yolun (köprü) mukayeseli ölçümlerinin yapılması hususlarının yanı sıra söz konusu yolun İl Özel İdaresinin yol 

ağında olma durumu, yapılabilirliği, proje ve maliyeti gibi konuların İdarenin teknik elemanları tarafından mevzuat 
yönleriyle birlikte detaylı bir şekilde irdelenerek, konu hakkında düzenlenecek raporun komisyona iletilmesinin 
ardından sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm 
değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03.05.2018 
tarihli ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi 
hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 03.05.2018 tarihli ve 65 
sayılı kararı doğrultusunda başlatılan, Yalova bölgesinin tarihi ve kültür değerlerini bütün yönleriyle ele alan bilimsel 
çalışmalar tamamlanarak İdareye teslim edilmiş olup, İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarihli ve 136 sayılı kararına 
istinaden konu ile ilgili yapılan çalışmaların bedelinin ilgililerine ödenmesi, bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan 
bulgu ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak telif hakkı kapsamında bir kitap halinde basımının 
yaptırılarak kültür mirasımıza kazandırılması ve basılacak kitap bedelinin de bütçenin ilgili harcama kaleminden 
karşılanması yönünde başlatılan iş ve işlemlerin sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.11.2018 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine 06.11.2018 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, 
Taner Ozan, 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, Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 
Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlarlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; uzun süre 
yatırımcı, turizmci, belediyeler ve diğer tüm tarafların ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre 
düzeni planında yapılan değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşamaması, buna bağlı olarak birçok şahıs, 
belediye ve kurumların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaç nedeniyle istenmeyen bazı 
düzenlemelerin yapılması gibi olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla son şekli verilerek onaylanmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen plandaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan 
sonra nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl 
Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için sıfır atık projesi 
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp konteynerlerinin temin edilmesi 
işlemlerinin sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan 
köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için, Bakanlığın “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 43 adet köyümüzün ihtiyacı 
olan ekipman ile çöp konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmiş olup, söz konusu ekipman ile çöp 
konteynerlerinin temini sürecinin takip edilerek sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.                  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine son verildi. 
 
 
 
 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 07.11.2018 Çarşamba günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, 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, 
Taner Ozan’ın 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 on üçüncü 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 2019 Yılı Çalışma ve 
Performans Programı hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 6. ve 31. maddeleri ile 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 11. maddeleri gereğince; kurumun stratejik plan ve 
performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanan ve sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, malî 

yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve yetkililerin Kanunda belirtilen görev ve 
sorumluluklarının yerine getirilmesi konularını içeren Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Çalışma ve Performans 
Programı bir kitapçık haline getirilerek meclise sunulmuş olup, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısında konuyla ilgili yapılacak görüşmeler esnasında bütçe gerçekleri ve öncelikler göz önünde 
bulundurularak, meclis tarafından gerekli görülen projeler varsa bu projelerin ilave edilmesi ve buna bağlı olarak 
programda revizyon yapılması suretiyle, uygun görülen projelerin 2019 yılı performans programına alınarak bütçe 
imkânları çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.11.2018 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine 08.11.2018 Perşembe günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, 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 Özel İdaresinin ortağı olduğu ve aşağıda isimleri belirtilen muhtelif Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis 
Heyetlerinde İl Özel İdaresini temsilen görev yapmaktayken 26.10.2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yalova Valisi Tuğba YILMAZ’ın yerine, aynı Kararnameyle Yalova 
Valiliğine atanan Muammer EROL’un seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize 
havaleli 08.10.2018 tarihli ve 5271 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; OSB Müteşebbis 
Heyetlerinde görev yapmakta iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yalova Valisi 
Tuğba YILMAZ’ın yerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 
12. maddesi gereğince; 1- Kalıp İmalatı İhtisas OSB, 2- Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB, 3- YALKIM Kompozit 
ve Kimya İhtisas OSB,  4- Tarıma Dayalı Çiçekçilik İhtisas OSB, 5- İMES Makine İhtisas OSB, 6- Avrasya Giyim OSB 
Müteşebbis Heyetlerine İlimiz Valisi Muammer EROL’un seçilmesi ayrı ayrı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan ve İl Genel Meclisinin 01.11.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun havale edilen, İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, raporda belirtildiği gibi; İl Özel 
İdaresinin 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi üzerinde yapılan inceleme, değerlendirme ve görüşmeler sonucunda, 
İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının 2019 yılı çalışma ve performans planına ilişkin raporları da dikkate alınarak; 
Gelir Bütçesi ₺40.000.000,00, Gider Bütçesi ₺40.000.000 olarak denk bir şekilde tahmin ve tespit edilen İl Özel 
İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından bütçe kararnamesi madde 
madde okundu ve ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.11.2018 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine son verildi        
 
         



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine 09.11.2018 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, Taner Ozan, 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’ın 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 on altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 2019 yılı gider bütçesi müzakereye 
açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine 
sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 2019 Mali Yılı Bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺290.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 

cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.11.2018 Cumartesi günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine son verildi 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ONUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine 10.11.2018 Cumartesi günü saat 
11.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Taner Ozan, 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, Ahmet Kaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.         
         
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺8.371.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Mali 
Hizmetler Müdürlüğünün 01- Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺8.074.000,00 ve 02- Savunma 
Hizmetleri için tahmin edilen ₺297.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ayrı ayrı ad 
okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Doğal 
Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti. (Turgay AYPEK)’ye kiraya verilen ve kiralama süresi 
04.12.2018 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının kira sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 
söz alarak, bu konuda daha önce savunma verdiklerini, bu tesisin kiralama süresinin sona erdiğinin anlaşıldığını, 
kiralama süresi sona erdiyse bunun ihale yoluyla kiraya verilmesi gerektiğini, ayrıca kiraya verme yetkisinin İl 
Encümeninde olduğu için kiraya verme konusunun encümen tarafından değerlendirilmesinin daha doğru olacağı 
yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Patıl 
Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine (Mehmet PATIL-Esra PATIL) kiraya verilen ve kiralama süresi Aralık 2018 tarihi 
itibariyle sona erecek olan 0,645 lt/sn su kaynağının kira sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan 
₺5.800.000,00 tutarındaki ek gelirin, bütçelendirme cetvelinde belirtilen fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi 
ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 09.11.2018 tarihli ve 5328 sayılı yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin önümüzdeki Çarşamba 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 11.11.2018 Pazar günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine 11.11.2018 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, Taner Ozan, 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, Ahmet Kaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.          
 
Gündemin yirmi altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 2019 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺9.635.000,00 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 için tahmin edilen 

₺9.635.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.11.2018 Pazartesi günü saat 16.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine 12.11.2018 Pazartesi günü saat 
16.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Ahmet 
Kaya, Muharrem Soyer, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya 
iştirak ettikleri, İlami Başkan’ın 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 on dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğine ait 2019 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺100.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺100.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 
belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.331.500,00 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 ₺1.331.500,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 13.11.2018 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine son verildi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine 13.11.2018 Salı 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, Taner Ozan, 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 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. ₺9.900.000,00 olarak tahmin edilen bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünün; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺2.575.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi.              

 
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺300.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
09-Eğitim Hizmetleri için tahmin edilen ₺7.025.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 
toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
         Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 14.11.2018 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine 14.11.2018 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, Taner Ozan, 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 birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.620.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünün; 
 
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺1.620.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayın olağan toplantısının 10.11.2018 tarihli onuncu birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin 
uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan ₺5.800.000,00 tutarındaki ek gelirin 
bütçelendirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2018 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen toplam 
₺5.800.000,00 ek gelirin bütçenin ilgili fasıl maddesine gelir kaydı ile söz konusu ₺5.800.000,00 tutarındaki 
ödeneğin ₺4.700.000,00 sinin İl Özel İdaresi (Yol ve Ulaşım Müdürlüğü) Bütçesinin 44 77 32 00 04 5 1 00 -05- 06 
5 7 07 (Yol Yapım Giderleri) faslına, ₺300.00,00 sinin  İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 
Bütçesinin 44 77 31 00 00 01 3 9 46 05 03 8 (Okul Bakım Onarım Giderleri) faslına, ₺800.000,00 sinin ise İl Özel 
İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Bütçesinin 44 77 35 00 01 3 9 97 -05- 06 1 1 01 (Kent Güvenlik Kamera 
Sistemi Projesi) faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
                 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 15.11.2018 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine son verildi. 
 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine 15.11.2018 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, Taner Ozan, 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 İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2018 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. ₺2.020.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Su ve Kanal 
Hizmetleri Müdürlüğünün gider bütçesinin oylamasına geçildi; 
 
İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen 
₺2.020.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 16.11.2018 Cuma günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine 16.11.2018 Cuma 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, Taner Ozan, 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 bütün üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
         
Gündemin yirmi üçüncü maddesinde yer alan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 
2019 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. 
         
İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; ₺6.632.500,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon 
eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel 
İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; 
         
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺5.757.500,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi.    
         
04-Ekonomik İşler için tahmin edilen ₺450.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 
toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.     
         
05-Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin edilen ₺125.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi.    
         
08-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺300.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
         
İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; ₺100.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon 
eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel 
İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; 
         
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺100.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 17.11.2018 Cumartesi günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine son verildi. 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine 17.11.2018 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, Taner Ozan, 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 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 
Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi müzakereye açıldı. Projeksiyon eşliğinde gelir kalemleri hakkında meclise bilgi 
sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde;  
 
İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi Bölümler İtibariyle: 

 
01- Vergi Gelileri olarak tahmin edilen ₺45.000,00 Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ad 
okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak tahmin edilen ₺446.000,00 Gelir Bütçesinin Ekonomik 
Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
03- Diğer Gelirler (İller Bankası - Faizler) olarak tahmin edilen ₺39.509.000,00 gelir bütçesinin ekonomik 
sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 18.11.2018 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine 18.11.2018 Pazar günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Taner Ozan, 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 beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Gelir Bütçesinin Finansman Programının 
Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi üçer aylık dilimler itibariyle müzakereye açıldı. Finansman kalemleri 
hakkında projeksiyon eşliğinde meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi Üçer Aylık Dönemler 
itibariyle Finansman Programı; 
 
        Birinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 finansman programı, 
        İkinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 finansman programı, 
        Üçüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 finansman programı, 
        Dördüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 finansman programı dönemler itibariyle ayrı ayrı 
ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 19.11.2018 Pazartesi günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine son verildi. 

 

 

 
 



 

 İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine 19.11.2018 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, Taner Ozan, 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 altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2019 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama 
programının üçer aylık dönemler itibariyle tahmin edilen bütçe kalemleri müzakereye açıldı. Ayrıntılı harcama 
programı bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Mahalli İdareler Bütçe 
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince görüşülen, üçer aylık dönemler itibariyle İl Özel İdaresinin 2019 
Mali Yılı Bütçesinin Ayrıntılı Harcama Programı; 
 
Birinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 harcama programı, 
 

İkinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 harcama programı, 
 
Üçüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 harcama programı, 
 
Dördüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺10.000.000,00 harcama programı dönemler itibariyle ayrı ayrı ad 
okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Böylece İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi usulüne uygun denk bir biçimde ₺40.000.000,00 olarak 
tahmin edilen İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesi, oylama cetvellerinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edilerek 
karara bağlandı.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 20.11.2019 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ YİRMİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2018 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yirminci birleşimine 20.11.2018 Salı 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, Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Ahmet 
Kaya, Muharrem Soyer, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan ve Kerem Eser’in toplantıya iştirak 
ettikleri, Rahmi Demirok’un 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 yirmi yedinci maddesinde yer alan; İl Encümeninin 06.04.2017 tarih ve 45 sayılı kararı gereği İl Özel 
İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının 
tespit edilmesine yönelik tamamlanan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm ihtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Köylerinin 
yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak, 
kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve köylerimizi çağın şartlarına uygun daha modern bir kentleşme sistemine 
kavuşturmak amacıyla, İl Encümeninin 06.04.2017 tarih ve 45 sayılı kararı gereği İl Özel İdaresinin imar sorumluluk 
alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik 
başlatılan çalışmanın ne aşamada olduğu, yapılan veya yapılacak iş ve işlemler hakkında İdareden gerekli bilginin 
alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dilek ve temenniler maddesi kapsamında, Meclis Başkanı tarafından, uzun bir maratonun ardından 
mecliste kabul edilen İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinin İlimiz için güzel hizmetlere vesile olması temennisinde 
bulundu.   
         
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 yılı Aralık ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre Aralık ayı olağan toplantısının 03.12.2018 Pazartesi günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 2018 yılı 
Kasım ayı olağan toplantısına son verildi. 


