
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

       İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 03.03.2014 

Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkan Ali Rıza ALKIŞ’ın Başkanlığında meclis toplantı 

salonunda başlandı. 

 

      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 39. maddesi ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl 

Özel İdaresinin 2013 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl 

Genel Meclisinde görüşülecek karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme 

Biriminin meclisimize havaleli 19.02.2014 tarih ve 820 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Binalarda 

Isı Yalıtımı Yönetmeliği kapsamında, İlimiz Merkez İlçesinde bulunan ve İl Özel İdaresine ait olan 

lojmanların dış cephe mantolama işi ile pencere ve balkon kapılarının PVC doğramaya 

dönüştürülmesi işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden toplam ₺160.139,67 ödenek 

tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 07.02.2014 tarih 

ve 620 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, uzak ilçelerden gelen 

meclis üyelerinin toplantıya katıldıkları günlerde konaklamak için misafirhane olarak tahsis edilen 

odanın döşenmediği, Vali Yardımcılarının oturduğu lojmanların mantolama yapılması işinin aciliyet 

arz etmediği, söz konusu mantolama işinin sonbahara doğru yapılmasının daha doğru olacağı 

yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis üyelerinden Güven Yılmaz söz alarak, konu hakkındaki 

görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 

İl Özel İdaresi personeline terfi imkanı sağlamak amacıyla hazırlanan Kadro Değişikliği Cetvelinde 

belirtilen kadrolarda derece değişikliği yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğünün 28.02.2014 tarih ve 994 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından 

konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, yazı ekinde yer alan III Sayılı 

Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtildiği gibi; 2. derece olan 1 adet Mühendis kadrosunun 1 

derece olarak, 5. derece olan 1 adet Teknisyen kadrosunun 4. derece olarak, 6. derece olan 1 adet 

Hizmetli kadrosunun ise 5. derece olarak derece değişikliği yapılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü sınırları içerisinde, Derindere, Sarısu ve İğdelibağ 

mevkiinde yaklaşık 155 hektarlık alanda kurulması planlanan ve yer seçiminin kesinleştiği 

bildirilen “Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri oluşumuna İl Özel 

İdaresinin en az %6 ve katları oranında ortak (üye) olması ile ilgili İl Özel İdaresinin meclisimize 

havaleli 03.03.2014 tarih ve 1019 sayılı yazısı okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 

meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun Cuma günü yapılacak 

meclis toplantısına yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 



 

 

 

        Meclis üyelerinden Murat KAYA tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.03.2014 

tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi söz alarak konu 

hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Çınarcık 

İlimiz Çınarcık İlçesinde kurulması planlanan Güvenlik Kamerası Sistemi (MOBESE) Projesinde 

kullanılmak üzere 2013 yılında Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödenek 2014 yılında 

devredilmiş, İçişleri Bakanlığınca da 200.000,00 ödenek gönderilmiştir. MOBESE kamera 

sisteminin tamamlanabilmesi için ₺350.000,00 daha ödeneğe ihtiyaç vardır. Özel İdare bütçesinden 

gerekli miktarda ödeneğin aktarılması teklifinin Cuma günü yapılacak meclis toplantısına 

yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi.  

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.03.2014 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Mart 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 MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 04.03.2014 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Ali Rıza 

ALKIŞ’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

       Gündem maddelerine geçilmeden 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 üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi 

gereğince yeniden görüşülmek üzer iade edilen İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 

2877 (eski 2834) parsel ile ilgili imar planı ilave ve plan değişikliği ile plan paftaları ve açıklama 

raporunun onaylanması hakkında İl Genel Meclisinin almış olduğu 07.02.2014 tarih ve 20 sayılı meclis 

kararı hakkında Yalova Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 17.02.2014 tarih ve 1201 sayılı 

gerekçeli yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, Valilik Makamının gerekçeli yazıları doğrultusunda, 03.11.2012 

tarihli onaylı imar planı değişikliği plan hükümlerinden 2.1.9.sayılı plan hükmü ile getirilen tanım ile 07 

Şubat 2014 tarih ve 20 sayılı İl Genel Meclis Kararında belirlenen “mevcut onaylı imar planında hiçbir 

şekilde inşaat alanı artışı yapılamaz, ve bu değişiklik nedeni ile kazanılacak bodrum katlar emsalden 

sayılır” hükmü yerine; “1.6.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar 

TİP İmar Yönetmeliğinin 16. maddesi 4. bendinde yer alan emsal tanımının” plan uygulama 

hükümlerine işlenmesi suretiyle Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 2877 parsel için hazırlanan imar planı 

ilave ve plan değişikliği ile plan paftaları ve açıklama raporunun onaylanması hususu Bahar Doğan ve 

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

       Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yalova İli, Karatepe Mevkiinde İl Jandarma 

Komutanlığının batı kısmında kalan ve Safran Köyü giriş yoluna bağlantı sağlayan yolun, 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında 

asfalt sathi kaplama yapılması ile ilgili Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 24.02.2014 tarih ve 

186 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak meclis toplantısına yetiştirilmek üzere konunun İmar ve 

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

kabul edildi.  

       Yalova’da yaşanan içme suyu sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Ortaburun göleti 

suyunun bir bölümünün Gökçe Barajına isale edilmesi ile ilgili Yeşil Körfez Su Birliği Başkanlığının 

04.03.2014 tarih ve 109 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 

Üyelerinden Tamer Ergün söz alarak, Yeşil Körfez Su Birliğine bu çalışmalarından dolayı teşekkürlerini 

sundu. Yaz aylarında bile böyle bir kuraklığın görülmediği, yarın Orman ve Su İşleri Bakanının 

Yalova’ya geleceğini, bu konuyla birlikte Kurtköy deresi suyunun Gökçe Barajına bağlanması 

hususunun Sn. Bakana iletilmesinin ve bu yöndeki çalışmaların hızlandırılmasının çok yararlı olacağı 

hususundaki görüşünü meclise iletti. Bahar Doğan söz alarak, meclis olarak ilin geneli hakkında 

sorumlu olduklarını, hazırlanacak protokolün ilin geneli bağlamında değerlendirilmesinin yararlı 

olacağını, bu tür konuların DSİ’nin yetkisinde olması hasebiyle bu Kurumdan görüş alınmasının gerekli 

olduğunu dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, her türlü alt yapı çalışmasının Su Birliği tarafından yapılması,  mevzuata uygun olarak ilgili 

kurumlardan görüş alınması ve sadece su sorununun yaşandığı dönemlerde su alınması kaydıyla 

Ortaburun Göletinden 50 lt/sn suyun Yeşil Körfez Su Birliğine tahsis edilmesi hususu oylandı ve 

toplantıda mevcut tüm üyelerin evet oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.03.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Mart 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 MART AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 05.03.2014 Çarşamba günü saat 15.30’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, 

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

Tamer Ergün’ün toplantıya iştirak ettikleri, Atalay Beştaş’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

       Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006 

yılında İl Özel İdaresine devredilen işçi personellerinin yıllık ücretli izin alacaklarına ilişkin açmış 

oldukları dava sonucu ödenmesi gereken ₺50.000,00 ücret ve Laledere-Gacık Köyü güzergâhında 

yoldan çıkarak devrilen ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan kazada hayatını kaybedenin 

mirasçılarının açmış olduğu maddi manevi tazminat davası sonucu ödenmesi gereken ₺40.000,00 

bedel ile 2014 yılı içerisinde maruz kalınabilecek ilama bağlı borçların karşılanabilmesi için 

₺30.000,00 olmak üzere toplam ₺120.000,00 ödenek tahsis edilerek Mahkeme Harç ve Giderleri 

faslına aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, söz konusu giderlerde kullanılmak 

üzere Bakanlıktan muhtelif hizmetler için gönderilen ödenekten toplam 120.000,00 TL ödeneğin 

tahsis edilmesi hususu oylandı, Altuğ Doğan’ın çekimser oyuna karşı, toplantıda mevcut diğer 

üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

       Gündemin altıncı maddesinde yer alan İlimiz Merkez, Esadiye Köyünde yapımına başlanan, 

ancak ödenek yetersizliğinden dolayı tamamlanamayan Köy Binasının mevcut haliyle bırakılması 

durumunda harabe olma riskiyle karşı karşıya kalacağı ve burası için harcanan kamu kaynaklarının 

heba olacağı hususu göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen olumsuzlukların yaşanmaması 

için söz konusu binanın eksik kalan kısımlarının tamamlanarak hizmete açılması teklifi hakkında 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu binanın eksik 

kalan kısımlarının tamamlanmasında kullanılmak üzere Bakanlıktan muhtelif hizmetler için 

gönderilen ödenekten toplam 100.000,00 TL ödeneğin tahsis edilmesi hususu oylandı ve toplantıda 

mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 04.03.2014 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova İli, 

Karatepe Mevkiinde İl Jandarma Komutanlığının batı kısmında kalan ve Safran Köyü giriş yoluna 

bağlantı sağlayan yolun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında asfalt sathi kaplama yapılması teklifi hakkında ilgili 

komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 

belirtildiği gibi; söz konusu yolun İl Özel İdaresi tarafından asfalt yapılması, bedelinin ise Yol 

Yapım Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve toplantıda mevcut 

üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 03.03.2014 tarihli birinci birleşiminde meclis üyelerinden Murat KAYA 

tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilen 03.03.2014 tarihli önergesinde belirtilen; Çınarcık İlçesinde 

kurulması planlanan Güvenlik Kamerası Sistemi Projesinde kullanılmak üzere tahsis edilerek 2014 

yılına devredilen ödenek ile İçişleri Bakanlığınca gönderilen ₺200.000,00 ödeneğin yetmemesi 

nedeniyle İl Özel İdaresi bütçesinden ₺350.000,00 daha ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında 

ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; söz konusu Güvenlik Kamerası Sistemi Projesinin tamamlanmasında kullanılmak 

üzere Bakanlıktan muhtelif yatırım hizmetlerinde kullanılmak üzere gönderilen ödenekten toplam 

₺350.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi hususu oylandı ve toplantıda mevcut üyelerin oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 



 

 

 

       İl Genel Meclisinin 03.03.2014 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü sınırları 

içerisinde, Derindere, Sarısu ve İğdelibağ mevkiinde yaklaşık 155 hektarlık alanda kurulması 

planlanan ve yer seçiminin kesinleştiği bildirilen “Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize 

Sanayi Bölgeleri oluşumuna İl Özel İdaresinin en az %6 ve katları oranında ortak (üye) olması ve 

katılım payı oranına göre İl Özel İdaresini temsilen asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi teklifi 

hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 

meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; komisyon raporunda belirtildiği gibi; 4562 

sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4. ve 7. maddeleri ile Organize Sanayi Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 8. ve 12. maddeleri gereğince, söz konusu 155 hektarlık alanda 

kurulması planlanan Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü 

içerisinde İl Özel İdaresinin %6 katılım payı ile ortak olarak yer alması, İl Özel İdaresini temsil 

edecek asıl ve yedek üyelerin ise 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel 

Seçiminden sonra oluşacak meclis tarafından seçilmesi hususu oylandı ve toplantıda mevcut 

üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

  

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.03.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere mart 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 MART AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Mart ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 06.03.2014 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, üyelerden Hasan 

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

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

Tamer Ergün’ün toplantıya iştirak ettikleri, Atalay Beştaş’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 

       Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İlimiz Altınova İlçesi, Tokmak Köyü İlköğretim 

Okulunun yıkılmış olan çevre duvarının yapılması konusu ile Altınova Vakıfbank İlköğretim Okulu 

duvarının temelinin su alan kısmının yalıtım yapılması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporların okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 

üyelerinden Mehmet Erdem söz alarak, okula ait bahçe duvarının ön tarafının taş duvar ile, diğer 

tarafların ise briket taşı kullanılarak yapıldığı, söz konusu okullarla ilgili onarım işlerinin biran önce 

yapılmasının yararlı olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 

kapsamında, İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin İlköğretim Okulları Onarım giderleri için 

ayrılan ödenek kullanılmak suretiyle, İdare tarafından hazırlanacak keşif doğrultusunda adı geçen 

okulların söz konusu onarım işlerinin yaptırılması hususu oylandı ve toplantıda mevcut üyelerin 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, roman vatandaşlarımızın eğitim, kültür ve sosyal 

uyum süreçlerine katkı sağlamak adına eğitim, spor ve kültür değerlerimizle “Bir Roman 

Yazıyoruz” projesi kapsamındaki ihtiyaçlarının karşılaması için ödenek tahsis edilmesi teklifi 

hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 

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

Kanununun 6. maddesi ve 64. maddesinin (c) fıkrası uyarınca, “Bir Roman Yazıyoruz” projesi 

kapsamında ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin 

Köy Spor Sahaları Yapım, Bakım ve Onarım faslında bulunan ödenekten ₺10.000.00 nın İl Özel 

İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine aktarılması 

ve gerekli harcamalarının bu fasıldan yapılması hususu oylandı ve toplantıda mevcut üyelerin 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07/03/2014 Cuma günü saat 11.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Mart 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 MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

       İl Genel Meclisinin 2014 yılı Mart ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 07.03.2014 

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, Güven Yılmaz, Alaettin Altuntaş, Mehmet Erdem, Atalay Beştaş, Hasan 

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

Ergün’ün toplantıya iştirak ettikleri, Altuğ Doğan’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  

        Gündem maddelerine geçmeden önce, meclis üyelerinden Güven Yılmaz öz alarak, 5 yıllık 

meclis çalışmalarımız döneminde birlik içerisinde ilimize yapılan hizmetler için katkı sunan ve 

emeği geçen tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. Bundan sonraki çalışma 

hayatlarında başarılar diledi. Ardından meclis çalışmalarına devam edildi.  

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, KUZEY KAFKAS, TUFAG, YAFEM, BAL-

GÖÇ ve YOSK Derneklerine yapacakları faaliyetlerin organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere 

İl Özel İdaresinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonu ile Plan ve bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Yalovaspor’un sportif faaliyetlerde kullanacakları malzeme yardımı ile 23 

Nisan 2014 Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla tertiplenecek olan futbol turnuvasında 

İlimizi ve Ülkemizi dışarda temsil edecek olan Acarspor’un Kosova’ya yapacakları seyahat ve 

organizasyon giderleri için İl Özel İdaresinden maddi destekte bulunulmasına yönelik taleplerinin 

de ilave dilerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ile 64. maddesinin(c) fıkrası 

kapsamında, İlimizin tanıtımına katkı sağladığı belirtilen Derneklere yardım yapılmasında mevzuat 

açısından herhangi bir sakıncanın olup olmadığı hususunda İdareden istenen hukuki mütalaanın 

alınmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   

        İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan İlimiz, Armutlu İlçesi, Odunyolu, Baklab-

Soğanlı Tepe, Ayvalık Tepe, Karasu, Tozdağı, Bayramtarla Mevkilerinde kurulması planlanan 

Yalova Rüzgar Enerjisi Santrali (YALOVARES) Projesi ile ilgili 8 adet 1/5000 Nazım ve 40 adet 

1/1000 Uygulama İmar Plan Paftaları ve Açıklama Raporu ile Kurum görüşlerinin 3194 sayılı İmar 

Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 07.03.2014 tarih ve 1092 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Dilek ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Hasan Çetinkaya ve Mehmet 

Erdem ayrı ayrı söz alarak, 5 yıllık meclis çalışmaları sırasında meclise seçilen üyelerle tanışma 

fırsatı bulduklarını, birlik içerisinde ilimizin menfaatine yönelik hizmetler yaptıklarını, meclis 

çalışmaları sırasında katkılarından dolayı meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ettiklerini dile 

getirdiler. Meclis Başkanı; 5 yıllık çalışma dönemi içerisinde kamu adına güzel işler yaptıklarını, 

Yalova meseleleri ile ilgili yapılan tartışmalardan dolayı kırgın ve dargınlıklar olmadan görevimizi 

noktaladığımız için mutlu olduğunu, bu toplantının bu dönemin son toplantısı olduğunu, meclis 

çalışmaları döneminde örnek davranış sergiledikleri ve saygıdan kusur etmedikleri için meclis 

üyelerine teşekkürlerini sundu. 30 Mart 2014 seçimlerinin hayırlı olmasını ve yeni seçilecek 

üyelerin Allah yardımcıları olsun temennisi dile getirdi.      

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

olağan toplantısı ile birlikte bu meclis dönemi toplantılarına son verildi.  

 

 

 

Ali Rıza ALKIŞ Alaettin ALTUNTAŞ Hasan GÜNAY 

İl Genel Meclis Başkanı Katip üye Katip Üye 

 


