
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 06.01.2013 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis 

Başkan Ali Rıza ALKIŞ Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

       Meclis Başkanı; yeni girdiğimiz 2014 yılı ile ilgili temennilerini ilettikten sonra İl Özel 

İdaresinin kıt olan gelir kaynaklarıyla görev alanındaki hizmetlerinin yerine getirilmesinin mümkün 

olmadığını, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için ilave kaynağa ihtiyaç olduğunu, 2013 yılı 

içerisinde çeşitli yatırım hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlıktan büyük tutarda ödenek tahsis 

edildiğini, 2014 yılında da çeşitli yatırım hizmetlerinde kullanılması için daha şimdiden sayın 

vekilimizin katkılarıyla 2,5 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, bu katkılarından dolayı sayın 

vekilimize şükranlarımızı iletiyorum dedi ve yoklamayı yaptırmak üzere meclis çalışmalarına 

devam edildi.     

 

      Yapılan yoklamada, üyelerden Hasan Nergiz, Mehmet Gökmenoğlu, Güven Yılmaz, Altuğ 

Doğan, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, Atalay Beştaş, Hasan Çetinkaya, Murat Kaya, Mustafa 

Nurten, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Hasan Günay ve Tamer Ergün 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 17. maddesi 

gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak 

üzere meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir 

Denetim Komisyonunun oluşturulması konusu müzakereye açıldı. Denetim Komisyonunun 5 

kişiden oluşmasını oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 

verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, AKPARTİ’den Ali Rıza Alkış, Mehmet Gökmenoğlu, 

Murat Kaya, Güven Yılmaz, MHP’den ise Tamer Ergün aday olarak gösterildi.  Yapılan gizli 

oylama sonucunda, 15 üyesi bulunan mecliste toplam 12 oy kullanıldı. Tamamı geçerli olan 

oylardan Ali Rıza Alkış, Mehmet Gökmenoğlu, Murat Kaya, Güven Yılmaz 12’şer oy, Tamer 

Ergün ise 10 oy aldı. Böylece 12’şer oy alan Ali Rıza Alkış, Mehmet Gökmenoğlu, Murat Kaya ve 

Güven Yılmaz ile 10 oy alan Tamer Ergün 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. 

  

          Denetim Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere uzman personel görevlendirilmesi 

konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konunun gündeme alınması teklif edildi ve 

söz konusu teklifin gündeme alınması Altuğ Doğan’ın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve 

oyçokluğuyla kabul edildi. Meclis üyelerinden Altuğ DOĞAN söz alarak, mevzuata göre zaten 

Valinin onayıyla personel görevlendirilmesinin söz konusu olduğunu, bunun için mecliste ayrıca 

karar almasının doğru olmadığı hususundaki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından 

konu hakkında meclise bilgi verildi.   Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, 

denetim komisyonu emrinde en fazla (azami) 20 gün süreyle 2 kişiye kadar uzman personelin 

görevlendirilmesi, denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 

3. fıkrasında öngörülen 1000 gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla 

çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük ödeme yapılması hususu, Altuğ Doğan’ın ret oyuna 

karşı, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

          Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanununun 7. maddesi gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

Mütevelli Heyetlerinde 2014 faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan 

ilçeler için 3’er temsilci, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever temsilcinin 



 

seçilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonunca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; Yalova Merkez, Altınova, Çınarcık, Çiftlikköy, Armutlu 

ve Termal İlçelerinde, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum 

kuruluşlarının bulunduğunun anlaşılması üzerine, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanununun 7. maddesi gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

Mütevelli Heyetlerinde 2014 faaliyet döneminde görev almak üzere aday isimleri belirlendi. Her bir 

ilçe için belirlenen adaylarla ilgili ayrı ayrı işaretle yapılan oylama sonucunda;      

       Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak üzere 

aday olarak gösterilen Muzaffer KÖSE ve Figen ABBASİOĞLU’nun seçilmesi Altuğ Doğan’ın 

çekimser, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  

       Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere aday olarak gösterilen Mehmet KONAK ve Adem AYYILDIZ’ın seçilmesi Altuğ Doğan’ın 

çekimser, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  

       Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere aday olarak gösterilen Mahmut MERCAN ve Halil ERÇETİN’in seçilmesi Altuğ Doğan’ın 

çekimser, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  

       Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere aday olarak gösterilen Tuncay OKATAN ve Hüseyin KARATAŞ’ın seçilmesi Altuğ 

Doğan’ın çekimser, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  

       Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere aday olarak gösterilen Naime ÖZCAN ve İsmail AYDIN’ın seçilmesi Altuğ Doğan’ın 

çekimser, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  

       Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere aday olarak gösterilen Özkan ACAR ve Hüseyin AKALIN’ın seçilmesi Altuğ Doğan’ın 

çekimser oyuna karşı, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.   

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.01.2014 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 

 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 07.01.2014 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkan 

Ali Rıza ALKIŞ Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

       Gündem maddelerine geçilmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Hasan 

NERGİZ, Mehmet GÖKMENOĞLU, Altuğ DOĞAN, Güven YILMAZ, Alaettin ALTUNTAŞ, 

Mehmet ERDEM, Atalay BEŞTAŞ, Hasan ÇETİNKAYA, Murat KAYA, Mustafa NURTEN, 

İbrahim AKAY, Bahar DOĞAN, Hasan GÜNAY ve Tamer ERGÜN olmak üzere tüm üyelerin 

toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

       

       Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile 

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesine istinaden tanzim edilen ihtisas komisyonu 

raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2013 yılında uygulanmak üzere 

belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen 

Müdürlüğünün 31.12.2013 tarih ve 5926 sayılı 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. 

 

       Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, ihtiyaçlarının kalmaması nedeniyle, İl Genel 

Meclisinin 04.09.2007 tarih ve 187 sayılı kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. 

maddesinin (f) bendi uyarınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen, İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 

İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, Kalıcı Konutları, B Blok, 2. Kat, 56, 57 ve 58 nolu 

işyerlerine ait tahsis işleminin iptal edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünün 13.12.2013 tarih ve 5611 sayılı yazısı okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Altuğ Doğan söz alarak, bu kadar zamanda 

kullanılan işyerlerinin fiziki durumunun ne olduğu ve varsa tahribatların onarılarak eski haline 

getirilmesinden sonra il özel idaresine teslim edilmesi, komisyonun da bu konuya irdelemesi ve ona 

göre raporunu tanzim etmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. 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 2014 Mali Yılı Bütçesinin 44.77.01.04 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

Kurumsal Kodu altında yer alan Müdürlüklerin kendi ödeneklerini harcayabilmeleri amacıyla, 

analitik bütçe ve muhasebe esaslarına göre harcama modülünün açılabilmesi için ihtiyaç duyulan 

birim kurumsal kodlarının açılması ve buna göre 2014 yılı bütçesinde kurumsal kod değişikliğinin 

yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.01.2014 

tarih ve 92 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylıca bilgi 

verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, yazı ekindeki cetvelde belirtildiği şekilde, yeni birim 

bazında kurumsal kodların açılarak, 2014 yılı bütçesinde ilgili birimler için ayrılan ödeneğin açılan 

fasıl maddelerine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşmesi için 08.01.2014 Çarşamba günü saat 13.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 08.01.2014 Çarşamba günü saat 11.00’da Meclis 

Başkanı Ali Rıza ALKIŞ’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

       Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Hasan 

Nergiz, Mehmet Gökmenoğlu, Altuğ Doğan, Güven Yılmaz, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, 

Atalay Beştaş, Hasan Çetinkaya, Murat Kaya, Mustafa Nurten, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Hasan 

Günay ve Tamer Ergün olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

       Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların 

aranması ve işletilmesi ile ilgili son dönemlerde yapılan yoğun taleplerle birlikte, özellikle Termal 

ve Armutlu İlçelerimizde işletmeye açık kaynaklar ve yeni kaynak arama ve işletilmesi hususunda 

oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla jeotermal kaynakların rezerv tespiti ve bu kaynaklardan 

yararlanan işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik gerekli 

bilimsel çalışmanın yaptırılarak bir rapor haline getirilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar 

okundu. Meclis üyelerinden Atalay Beştaş söz alarak, özellikle Armutlu bölgesindeki kaynaklar 

hakkında görüş belirtmek istediğini, 2010 yılında meclisimizde alınan kararla, bireysel 

uygulamaların önüne geçilmesi ve jeotermal kaynakların tek elden yürütülmesi amacıyla, Yalova 

Armutlu ve Termal İlçeleri Termal Turizm Merkezi alanındaki jeotermal kaynaklarla ilgili su dağıtım 

projesi ile ana dağıtım hatlarının oluşturulması işinin İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesi istenmişti. 

Armutlu Belediyesi, yetkisinde olmadığı halde jeotermal suyunun kullanımına izin vermiştir. Bu konuda 

belediye hakkında dava açtım ve davanın sonucunu bekliyorum. Ayrıca, İdaredeki yetkililerin, turizm 

bölgelerindeki işletmeler, turizm tesisleri ve diğer işletmelerden mevzuatta belirtildiği şekilde idare 

payının tahsil edilmesinde hassasiyet göstermelerini talep ediyorum dedi. Altuğ Doğan söz alarak, 

raporun son bölümünde, çalışmaların yakından takip edilebilmesi bakımından bu çalışmanın 

TÜBİTAK’a yaptırılması, TÜBİTAK ile gerekli görüşmelerin yapılması için İdareye yetki 

verilmesi ifadesine yer verilmiştir. MTA’da bu çalışmaya dahil edilirse daha çabuk sonuçlanmasına 

katkı sağlanmış olur. Aksi takdirde çalışma çok uzun sürer ve bundan dolayı mevcut tesisler, arama 

talep sahipleri ve Yalova halkı mağdur olur diye düşünüyorum. Ayrıca Termal İlçesi sınırlarında 

yapılan kaynak aramasından dolayı büyük sıkıntının yaşandığını, jeotermal kaynaklarla ilgili soru 

önergesine verilen cevapta, kaynakların ne gibi hareket gösterdiğinin anlaşıldığını, Yalova ilimizin 

bir cazibe merkezi olmasından dolayı ilgili ilgisiz kişilerin kaynak arama talebinde bulunduklarını, 

dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bu çalışmanın biran önce 

sonuçlandırılmasının yararlı olacağını, 2010 yılında benim de bulunduğum encümen toplantısında 

konunun gündeme geldiğini ve o dönemde yapılan çalışma sonucunda hatırladığım kadarıyla 280 

bin lira gibi bir maliyetin ortaya çıktığını, İdarenin zaman geçirmeden bu konudaki çalışmasını 

tamamlayarak meclise sunması gerektiği hususundaki görüşünü meclise iletti. Bahar Doğan söz 

alarak, jeotermal kaynakların aranması ve kullanılması konusunda keyfi bir şekilde hareket 

edilmesinin doğru olmadığını, Yalova’nın tümünü ilgilendiren bu konuda herkesin hassasiyet 

içerisinde davranması gerektiği, bunun uzmanlık alanımızdaki bir konu olmadığını, bilimsel çalışma 

yapılırken, konunun her yönüyle irdelenerek, ilimizin yararına ve mevcut tesislerin mağduriyetine 

neden olmayacak şekilde araştırılması ve İdarenin de zaman geçirmeden çalışmalarını 

tamamlayarak, raporla birlikte biran önce meclise sunulmasının gerekli ve yararlı olacağı yönündeki 

görüşünü dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından Akademik Kuruluşlarla yapılan görüşmelerin 

safahatı hakkında meclise detaylıca bilgi verildi. İbrahim Akay söz alarak, anlatılanlara 

baktığımızda, konu ile ilgili çalışmanın çok zaman alacağını, jeotermal kaynaklar konusunda zengin 

olan illerde ne gibi çalışma yaptıklarına dair bilgi alınıp alınmadığını, termal kaynakların olduğu 

bölgelerde yapılan otellerde veya diğer tesislerde sıcak suların hangi şekil ve amaçla kullanıldığı 



 

hususunda bilginin mevcut olup olmadığı, öyle bir bilgi yoksa, süratle bu gibi bilgilerin alınarak 

neticelendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Hasan Nergiz söz alarak, İbrahim beyin 

söylediklerine katıldığını, Yozgat İl Özel İdaresinin jeotermal kaynaklarla ilgili 3 ayrı çalışma 

yaptıklarını, bu ilimizden, yapılan çalışmayla ilgili bilgi alındıktan sonra, yapacağımız çalışmanın 

daha süratli bir şekilde neticeleneceği hususundaki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı; 

gündemdeki konunun rezerv tespitinden ibaret olduğunu, burada bahsedilenlerin işletme 

aşamasında değerlendirilecek konular olduğunu, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra işletme 

ruhsatı aşamasında varsa gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Tamer Ergün söz alarak, Termal 

İlçemizde yapılan tespitlerde, mevcut kuyudan su çekilmesi halinde sorun yaşanacağının ortaya 

çıktığını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; bu 

çalışmanın TÜBİTAK’a yaptırılmasının çalışmaların yakından takip edilebilmesi bakımından daha 

uygun olacağı, TÜBİTAK ile gerekli görüşmelerin yapılması için İdareye yetki verilmesi ve 

hazırlanacak detaylı çalışma programı ve çalışma takvimi ile birlikte bu çalışma için ihtiyaç 

duyulan bütçenin de belirlenerek karara bağlanmak üzere yeniden İl Genel Meclisinin takdirine 

sunulması hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin 

yetki ve sorumluluğunda bulunan ve belediye mücavir alan dışında kalan yerlerdeki gayrisıhhi ve 

sıhhi müesseselere verilecek ruhsatların 2014 yılı ücretlerinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 

bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunun ikinci paragrafında yer alan 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen ifadesinden sonra gelmek üzere “en az” ifadesinin 

eklenmesiyle, 2013 yılı için belirlenen bedelde en az Yeniden Değerleme Oranı olan %3,93 artış 

yapılması suretiyle komisyon raporu ekindeki cetvelde belirlenen ücretlerin 2014 yılında 

uygulanması hususu oylandı ve toplantıda mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.01.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 09.01.2014 Perşembe günü saat 15.30’da 

Meclis Başkanı Ali Rıza ALKIŞ’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 

       Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Hasan NERGİZ, 

Mehmet GÖKMENOĞLU, Altuğ DOĞAN, Güven YILMAZ, Alaettin ALTUNTAŞ, Mehmet 

ERDEM, Atalay BEŞTAŞ, Hasan ÇETİNKAYA, Murat KAYA, Mustafa NURTEN, İbrahim 

AKAY, Bahar DOĞAN, Hasan GÜNAY ve Tamer ERGÜN olmak üzere tüm üyelerin toplantıya 

iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 

       Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. 

maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin almış olduğu 04.01.2013 tarih ve 7 sayılı kararı ile İl 

Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yollardan Firma – Şirket veya Şahısların ticari hat geçirmeleri 

(kablo, boru, kanal vb) sonucunda yapılan kazılardan dolayı bozulan kısımlarının onarımı için 

belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin, köylerin 

altyapısını iyileştirme kapsamında yapacakları veya yaptıracakları çalışmalarda İl Özel İdaresinin 

yol ağında bulunan yollarda kablo, boru veya büz döşemek üzere açacakları kanallara kablo, boru 

veya büzler döşenerek gömlekleme işlemi yapıldıktan sonra, kalan kısmının yüklenici şahıs, firma 

veya kuruluşlar tarafından stabilize malzeme ile doldurularak yolun sıkıştırılması ve 

temizlenmesinden sonra Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından ödenek durumuna göre eski haline 

getirilmesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri gereğince şahıs, firma, 

kurum veya kuruluşların hizmet üretimi sırasında İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 

yollara verecekleri zararların hesaplanmasına esas olmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 68. maddesi gereğince 2013 yılı için belirlenen ücretin, Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinde belirtilen en az Yeniden Değerleme Oranı olan %3,93 artış yapılması suretiyle 2014 

yılına göre güncellenerek yolun cinsine göre KDV dâhil aşağıdaki birim bedellerinin esas alınması,     
 

olarak belirlenen bedelin ilgililerden tahsil edilmesi, şahıs, firma, kurum veya kuruluşların İl Özel 

İdaresinin hizmet alanında bulunan yollarda izinli olarak kanal açmaları, kablo, boru ve büz 

döşemeleri halinde bu iş karşılığında geçiş yaptıkları güzergâhın her metresi için ₺3,00 geçiş bedeli 

alınması, yollarda yapılacak bir (1) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin üç (3) 

katı, bir (1) metreden fazla derinlikte yapılacak kazılar için kazı genişliğinin dört (4) katı esas 

alınarak, yolun cinsine göre yukarıda belirlenen değerler ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yol 

kazı bedeli olarak belirlenmesi, (Trencher ile yapılan kazılarda kazı derinliğine göre 3 veya 4 kat 

olarak hesaplanacak kazı genişliğinin 50 cm’den az olması halinde kazı genişliği en az 50 cm olarak 

alınacaktır.) yol geçiş ve yol kazı bedelinin ilgili şahıs, firma, kurum veya kuruluşlarca İl Özel 

İdaresi hesabına nakit olarak yatırıldıktan veya bu bedel karşılığı kadar teminat mektubunun idareye 

tesliminden sonra Yatırım İnşaat Müdürlüğü ile protokol yapılarak kazı işleminin başlatılmasına 

izin verilmesi, izinsiz kazılar nedeniyle yollara zarar verilmesi halinde, İl Özel İdaresi Yatırım ve 

İnşaat Müdürlüğünce yerinde yapılacak incelemeler sonucunda yollarda oluşturulan zarar tespit 

edilerek, bu zararın yollara izinsiz olarak zarar veren kişi, firma, kurum veya kuruluşlardan yolun 

cinsine göre izinli kazılar için belirlenen bedelin 5 (beş) katı olarak tahsil edilmesi hususu oylandı 

ve toplantıda mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Yolun Cinci Birim (m²) Bedeli m²/₺ 

Asfalt Sathi Kaplama işi İçin m² 55,00 

Stabilize yol Çalışması için m²   10,00 

Ham Yol Çalışması İçin m²   6,00 

Parke Yapımı İçin m² 40,00 



 

      Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 42. 

maddeleri gereğince, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların 

veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek hizmetler için 2013 

yılında belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 68. maddesi gereğince, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve 

şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek hizmetlerle 

ilgili 2013 yılı için belirlenen ücret tarifesinde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 419) 

belirtilen en az Yeniden Değerleme oranı olan %3,93 artış yapılması suretiyle; 
 

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPILACAK HİZMETİN CİNSİ ÜCRET/TL 

1-Tarımsal elektrik etüdü ve rapor hazırlanması için 34,00 

2-Tarımsal su etüdü ve rapor hazırlanması için 34,00 

3-Toprak etüdü ve rapor hazırlanması için 34,00 

4-Su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için 34,00 

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 

1-Yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması için 68,00  

Görevin kurumun resmi aracıyla yerine getirilmesi halinde, yürütülecek olan hizmetlerin yerine 

getirileceği bölgelerin merkeze olan uzaklıkları dikkatte alınarak, yukarıda belirtilen ücretlere her 

km için 1/10 lt benzin gideri tutarı ile bir o kadar da araç amortisman gideri olarak ilave edilmesi.  
 

olarak belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılında uygulanması hususu oylandı ve toplantıda mevcut 

üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       İl Genel Meclisinin 01.06.2011 tarih ve 110 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresinin 

sorumluluk alanında bulunan Merkez İlçe, Güney Köyünde yapılan imar planı ilave ve revizyonu, İl 

Genel Meclisinin 04.07.2013 tarih ve 88 sayılı kararı ile, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem tesis edilebilmesi için 01.06.2011 tarih ve 110 sayılı 

meclis kararından önceki haline dönüştürülmesi ve iptal edilen plan revizyonunun müfettiş görüşleri 

doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve plan yapma yönetmeliğine uygun şekliyle plan müellifi 

tarafından yeniden yapılarak İl Genel Meclisine sunulması istenmişti. 2013/88 sayılı meclis kararı 

ile iptal edilen ve plan müellifi tarafından müfettiş görüşü doğrultusunda, Plan Yapımına Ait 

Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden hazırlanan Güney Köyü imar planı 

değişiklik, ilave ve revizyonunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince onaylanması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve 99 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından 

konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale dilmesi hususu 

oylandı ve toplantıda mevcut tüm üyelerin evet oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10/01/2014 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

       İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ocak ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 10/01/2014 

Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Ali Rıza Alkış’ın Başkanlığında meclis toplantı 

salonunda başlandı. 

       Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, Hasan Nergiz, 

Mehmet Gökmenoğlu, Altuğ Doğan, Güven Yılmaz, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, Atalay 

Beştaş, Hasan Çetinkaya, Murat Kaya, Mustafa Nurten, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Hasan Günay 

ve Tamer Ergün olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 

olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

       Gündem maddelerine geçmeden önce, 10 Ocak Gazeteciler günü olması hasebiyle Meclis 

Başkanı tarafından meclis adına gazeteciler günü kutlandı ve gündem konularının görüşülmesine 

devam edildi.  

       İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 2877 (eski 2834) parselde İl Genel 

Meclisinin 03.11.2012 tarih ve 149 sayılı kararı ile onaylanan imar planına göre inşa edilecek 

turizm tesisinin karayoluna cepheli olduğu kısmın güzergâh ve istimlak hududuna ilişkin ve kıyı 

tarafında kalan kısmına ilişkin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı ilave ve plan 

değişikliği ile plan paftaları ve açıklama raporunun 3194 sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi ile Plan 

Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine göre görüşülerek onaylanması ile ilgili İl Özel 

İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 07.01.2014 tarih ve 95 

sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Atalay Beştaş söz alarak, yapılacak olan turizm tesisinin 

tüzel kişiliğe ait olduğunu, Armutlu Kaymakamlığı tarafından ihale edildiğini, bürokratik 

işlemlerden dolayı gereksiz yere zaman kaybedilmesinin yatırım yapmak isteyen yatırımcıların 

önünde bir engel olduğunu, yatırımcıların bu şekilde önünün kesilmesinin hiç hoş olmadığını, 19 

aydan beridir bu konunun gündemde olduğunu ve bundan dolayı üzüntümü belirtmek için söz 

aldığını dile getirdi. Altuğ Doğan söz alarak, Çevre Şehircilik Müdürlüğünden daha önce gönderilen 

yazıda bazı eksikliklerden bahsedildiğini, gönderdikleri yeni yazıda bu eksikliklerin giderildiğine 

dair bir bilginin olup olmadığını sordu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazı 

bilgilendirme amacıyla meclis üyeleri huzurunda okundu ve Meclis Başkanı tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Üyelerden Hasan Çetinkaya söz alarak, ihalesi yapılırken buranın 

otel olarak düşünüldüğü, ancak duyduğum kadarıyla şimdi de bu tesisin devremülk olarak 

planlandığı söylentilerinin olduğunu, söylenenlerin doğru olup olmadığı hususunda bilgi sahibi 

olmak istediğini dile getirdi. Meclis Başkanı; konunun komisyon çalışmaları aşamasında 

araştırılmasının yararlı olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

       Önergeler, dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Atalay Beştaş söz 

alarak, bir önceki gündem maddesi görüşülürken değindiğim konu olan otel inşaatı ile ilgili ÇED 

raporunun alınıp alınmadığı, projesinin onaylanıp onaylanmadığını sordu. Atalay Beştaş’ın 

sorusuna İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü tarafından cevap verildi.   

       Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2014 Yılı Şubat 

ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2014 Yılı Şubat ayı 

olağan toplantısının 03/02/2014 Pazartesi günü saat 15:30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 2014 Yılı Ocak ayı olağan toplantısına 

son verildi.  

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip üye Katip Üye 

 


