
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 02.07.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da 

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

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

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

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 

         
        Gündemin birinci maddesinde yer alan, İlimizde yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi 

İnşaatının tamamlanmasında kullanılmak üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi bütçesinden toplam ₺220.000,00 ödenek 

tahsis edilerek, 2014 yılı bütçesinde açılı bulunan fasıl maddesine aktarılması teklifi hakkında Plan 

ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda da belirtildiği gibi, Bakanlık tarafından çeşitli altyapı hizmetleri için gönderilen ödeneğin 

₺220.000,00 sinin, İlimizde yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi İnşaatının 

tamamlanmasında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinde açılı bulunan fasıl 

maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine ait Ana Hizmet Binasının 3. Katının İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından boşaltılması sebebiyle yapılacak olan tadilat, bakım ve 

onarım işleri ile Valilik Hizmet Binasında yapılacak olan onarım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel 

İdaresinin 2014 yılı bütçesinden ₺70.000,00 ödenek tahsis edilerek, Gayrimenkul Mal Bakım ve 

Onarım Giderleri faslına aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, Mahalli İdareler 

Bütçe ve muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince, Bakanlık tarafından çeşitli altyapı 

hizmetleri için gönderilen ödeneğin ₺70.000,00 sinin, İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasının 3. 

katının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından boşaltılması sebebiyle yapılacak olan tadilat, 

bakım ve onarım işleri ile Valilik Hizmet Binasında yapılacak olan onarım işlerinde kullanılmak 

üzere İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri faslına 

aktarılması husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   

 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 

2014 yılı için Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti, 

hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirildiğinden ve İl Özel İdaresinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinde bu hizmet için ödenek ayrılmadığından, ihtiyaç duyulan 

₺45.000,00 ödeneğin tahsis edilerek bahse konu hizmetlerde kullanılması için bütçenin Hizmet 

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

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin 

04.06.2014 tarih ve 88 sayılı kararı ile çeşitli hizmetlerde kullanılması için ayrılan ₺100.000,00 

ödeneğin ₺45.000,00 sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi 

gereğince, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 2014 yılı için Ortak Sağlık ve 

Güvenlik Biriminden, hizmet alımı yöntemiyle görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri 

Hekimine ödenmesi amacıyla bütçenin 01 3 1 -05- 03 5 Hizmet Alımları fasıl maddesine 

aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

 

 

 



 

 İl Özel İdaresine ait Ana Hizmet Binasının 3. Katının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

tarafından boşaltılması sebebiyle yapılacak olan tadilat ve bakım işleri ile Valilik Hizmet Binasında 

yapılacak olan onarım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinden 

₺70.000,00 ödenek tahsis edilerek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 

maddesi gereğince, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Gayrimenkul Mal 

Bakım ve Onarım Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 2377 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  

söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinin Bilgiye Abonelik 

Giderleri için ayrılan 5.000,00 ödenek ile Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri için ayrılan 30.000,00 

ödeneğin tamamı kullanılmış olup, 2014 yılı sonuna kadar Bilgiye Abonelik Giderleri için ihtiyaç 

duyulan 15.000,00, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri için ihtiyaç duyulan 50.000,00 olmak üzere 

toplam 65.000,00 ödeneğin tahsis edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması ile ilgili İl Özel 

İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 29.05.2014 tarih ve 2375 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde 

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

kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.06.2014 Salı günü saat 11.00’da meclis 

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

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 



 

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

Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 03.06.2014 Salı günü saat 11.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

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

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

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun genel 

aydınlatma başlığı altındaki Geçici 6. maddesine istinaden, genel aydınlatma kapsamında 

aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri için İller Bankası A.Ş. tarafından İl Özel 

İdaresi payından kesilen aydınlatma bedellerine ait muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi 

için, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde “Genel Aydınlatma Giderleri” fasıl maddesinin 

açılması ve açılacak olan fasıl maddesine ₺80.000,00 ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin yatırım giderleri haricindeki hangi 

harcama kalemlerinden aktarma yapılmasının mümkün olabileceği hususunda İdareden istenen 

bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 6360 sayılı Yasanın Geçici 2. maddesiyle tüzel kişiliği 

sonlandırılarak köy statüsüne dönüştürülen ve 31.03.2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresine 

devredilen, Kocadere Belediyesinin İller Bankası A.Ş.’den 2012 yılında kanalizasyon ve içme suyu 

yapım işleri için aldığı krediden dolayı İl Özel İdaresi payından kesilen kredi taksitine ait 

muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde 

“Kanalizasyon ve İçme Suyu Kredi Geri Ödeme Projesi” adı altında fasıl maddesinin açılması ve 

açılacak olan fasıl maddesine ₺120.000,00 ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, köyler 

belediye olurken köy tüzel kişiliğinin tüm varlıkları belediyeye devrolunuyor. Belediyenin tüzel 

kişiliği kaldırıldığında da tüm varlıklarının İl Özel İdaresine devredilmesi gerekmektedir. 

Komisyonun bu hususu araştırması, belediyenin borç ve alacaklarının ne kadar olduğunun tespit 

edilmesi ve bu çalışmalar yapıldıktan sonra raporunu tanzim ederek meclise sunması gerektiği 

yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, çıkarılan kanunla 

Kocadere Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülmüştür. Ayrıca belediyenin 

borcunun öyle sanıldığı gibi çok yüksek değildir. Turizm açısından önemli yere sahip bu köyümüz 

için ₺120.000,00 gibi bir giderin karşılanmasının çok fazla olmadığını, İller Bankası kredi taksitinin 

ödenmesinin yasal olarak bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda da belirtildiği gibi,  İller Bankası A.Ş. tarafından kesilen kredi taksitinin 

muhasebeleştirilmesi için İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin yatırım giderleri haricindeki hangi 

harcama kalemlerinden aktarma yapılmasının mümkün olabileceği hususunda İdareden istenen 

bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin altıncı maddesinde yer alan,  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 

2014 yılı için Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti, 

hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirildiğinden ve İl Özel İdaresinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinde bu hizmet için ödenek ayrılmadığından, ihtiyaç duyulan 

₺45.000,00 ödeneğin tahsis edilerek bahse konu hizmetlerde kullanılması için bütçenin Hizmet 

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

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2014 

yılı bütçesinin yatırım giderleri haricindeki hangi harcama kalemlerinden aktarma yapılmasının 

mümkün olabileceği hususunda İdareden istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor 

halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 



 

        İl Özel İdaresi ve Vilayetler Hizmet Birliği tarafından ortaklaşa ilimizde yaptırılan Öğrenci 

Yurdunun, Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm abonelikleri üzerlerine alınması ve 09.08.2010 tarihli 

protokol gereği adının Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu olarak kalması kaydıyla 10 yıllığına 

Milli Eğitim Müdürlüğüne Öğrenci Yurdu olarak tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce meclisimize sunulan bilgi notu okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü 

yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinde, Armutlu Kaymakamlık Lojmanının yakacak alımları 

için ₺20.000,00, su alımları için ₺500,00, elektrik alımları için ₺3.000,00 ödenek ayrılmış, ayrılan 

bu ödenekten bugüne kadar elektrik giderleri için ₺2.461,60, yakacak giderleri için ₺12.171,59 

harcama yapılmıştır. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kaymakam Lojmanının su alımları giderlerinde 

kullanılması için ₺500,00, yakacak alımları giderlerinde kullanılması için ₺6.000,00, elektrik 

alımları giderlerinde kullanılması için ₺4.000,00 olmak üzere toplam ₺10.500,00 ödenek tahsis 

edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 2374 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinde, Çiftlikköy Kaymakamlık Lojmanının yakacak alımları 

için ₺6.000,00, su alımları için ₺500,00, elektrik alımları için ₺3.000,00 ödenek ayrılmış, ayrılan bu 

ödenekten bugüne kadar elektrik giderleri için ₺2.607,50, yakacak giderleri için ise ₺2.155,97 

harcama yapılmıştır. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kaymakam Lojmanında kullanılmak üzere su 

alımları giderleri için ₺1.000,00, yakacak alımları giderlerinde kullanılması için ₺6.000,00, elektrik 

alımları giderlerinde kullanılması için ₺6.000,00 olmak üzere toplam ₺13.000,00 ödenek tahsis 

edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 2373 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinde, Termal Kaymakamlık Lojmanının elektrik alımları için 

₺3.000,00, telefon abonelik ve kullanım ücretleri ₺1.000,00 ödenek ayrılmış, ayrılan bu ödenekten 

bugüne kadar elektrik alımları için ₺2.164,00, telefon abonelik ve kullanım ücretleri için ₺534,25 

harcama yapılmıştır. Termal Kaymakam Lojmanının elektrik alımları giderlerinde kullanılması için 

₺2.000,00, telefon abonelik ve kullanım ücretlerinin ödenmesinde kullanılması için ₺500,00 olmak 

üzere toplam ₺2.500,00 ödenek tahsis edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması ile ilgili İl Özel 

İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 2376 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.06.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 04.06.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da 

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

 

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

Yusuf Harputoğlu, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 

Soyer, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi 

Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ertan Şener, Hüseyin İnce ve Ahmet Kaya’nın ise toplantıya 

iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu 

mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, izin dilekçelerinde olduğu gibi Ahmet Kaya’nın 3 

gün, diğer üyelerin ise 1 gün izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin yedinci 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 

doğramalarının değiştirilmesi işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden toplam 

₺160.139,67 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon 

raporundaki hususlar ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde belirtilen, 

“…Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin 

ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi…” gibi hususlar göz önünde bulundurularak, İl Özel 

İdaresi bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle 2014 yılı bütçesinde bu iş için ödenek ayrılmasının 

mümkün olmadığı hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, Merkez, Esadiye Köyünde İl Özel İdaresi bütçe 

imkânları ile 2000-2001 yıllarında yapımına başlanan ve ödenek yetersizliğinden dolayı 

tamamlanamayan köy binasının eksik kalan kısımlarının tamamlanması teklifi hakkında İmar ve 

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

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, söz konusu binanın taşıyıcı 

sisteminin 2007 yılında güncellenen deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için en az onarım 

ödeneği veya daha fazla miktarda bir ödeneğe ihtiyaç olduğundan ve herhangi bir afet durumunda 

can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığından, anılan bina için ilave ödenek tahsis edilmesinin 

uygun olmadığı, dolayısıyla bu iş için tahsis edilen ₺100.000,00 ödeneğin diğer acil ve zorunlu 

hizmetlerde kullanılması hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

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

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

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

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

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

bedellerinin ödenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin sorumluluğunda olan içme sularının İl Halk Sağlığı 

Müdürlüğünce yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin İl Özel İdaresi tarafından ödenmesinin mevzuat 

açısından zorunlu olup olmadığı hususunda İdareden istenen bilginin alınmasından sonra konunun 

bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 

mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

 



 

 Meclis üyelerinden Rahmi Demirok ve Kerem Eser tarafından Meclis Başkanlığına hitaben 

verilen 04.06.2014 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin Termal Köylere 

Yardım faslında bulunan ödenekten, Termal İlçesi, Akköy Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon 

giderlerinde kullanılması üzere ₺4.000,00 TL ödeneğin tahsis edilmesi ve tahsis edilecek ödeneğin 

söz konusu organizasyon giderlerinde kullanılması için Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği 

hesabına aktarılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.06.2014 Perşembe günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son 

verildi. 
 

 
 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 05.06.2014 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, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Yusuf Harputoğlu, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ahmet KAYA’nın ise 

toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İlimiz, Altınova İlçesinde bulunan ve mülkiyeti İl 

Özel İdaresine ait olan şantiye binası ve arsasının, Altınova Belediyesinin 09.04.2014 tarih ve 598 

sayılı yazılarında belirtilen, köylerin çöplerinin toplanmasına karşılık Altınova Belediyesine 

bedelsiz olarak devredilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, İmar 

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

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; idari ve hukuki açıdan sağlıklı bir 

kararın alınmasına olanak sağlanması amacıyla, söz konusu şantiye binası ve bu binanın üzerinde 

bulunduğu taşınmaz mülkiyetinin Altınova Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi mevzuat 

açısından uygun olup olmadığı hususunda İdareden istenen hukuki mütalaanın alınmasından sonra 

konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 18 sayılı 

kararı ile onaylanan ve 27.02.2014-28.03.2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle ilan edilen 

Güney Köyü İmar Planı Değişikliği, Plan Paftaları ve Açıklama Raporuna ilan süresi içerisinde 

yapılan 1 (bir) adet itirazın, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince değerlendirilerek 

karara bağlanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Danıştay ve İdare 

Mahkemesi Kararları, Müfettiş Görüşü ve İmar Mevzuatı doğrultusunda sağlıklı bir kararın 

alınmasına olanak sağlanması amacıyla, plandaki eğitim yeri ile ilgili olarak İl Özel İdaresinin ilgili 

Birimi kanalıyla Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş alınması, görüş alındıktan sonra mevzuat 

hükümlerine uygun olarak, uygulama aşamasında da herhangi bir sorunun yaşanmasına mahal 

bırakmayacak şekilde gerekli düzenlemenin yapılması ve yapılan itirazın da bu çerçevede 

değerlendirilerek bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.06.2014 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son 

verildi. 
 
 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 



 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI HAZİRAN AYI  

OLAĞAN TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Haziran ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.06.2014 

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, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Yusuf Harputoğlu, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ahmet KAYA’nın ise 

toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İlimizin ve Ülkemizin tanıtımına katkı sağladığı 

belirtilen YALOVA VİP GENÇLİK SPOR, YALOVASPOR, ACARSPOR, KUZEY KAFKAS, 

TUFAG, YAFEM, BAL-GÖÇ ve YOSK Derneklerine yapacakları faaliyetlerin organizasyon 

giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi 

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

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İdareden alınan hukuki mütalaada 

açıklanan mevzuat hükümlerine göre, adı geçen derneklerin talep ettikleri yardımın kamu yararına 

yönelik olarak, mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasına ait projelerle ilgili 

olmadığı için, söz konusu derneklere ayni ya da nakdi yardım yapılmasının uygun olmadığı hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 03.06.2014 tarihli 2. birleşiminde Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi ve Vilayetler Hizmet 

Birliği tarafından ortaklaşa ilimizde yaptırılan Öğrenci Yurdunun, Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm 

abonelikleri üzerlerine alınması ve 09.08.2010 tarihli protokol gereği adının Vilayetler Hizmet 

Birliği Öğrenci Yurdu olarak kalması kaydıyla 10 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğüne Öğrenci 

Yurdu olarak tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, Ülke genelinde başlatılan ve özellikle ilk ve orta öğrenim 

çağındaki öğrencilerin okulla buluşması amacını taşıyan kampanya ve yardım süreci çerçevesinde, 

Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığınca İl Valilerinden alınan bilgi ve talep doğrultusunda yurt 

eksikliğini gidermek amacıyla, İl Özel İdaresi ve Vilayetler Hizmet Birliği tarafından ortaklaşa 

ilimizde yaptırılan Öğrenci Yurdu işletme (kullanım) hakkının 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 10. maddesi kapsamında, 09.08.2010 tarihli protokol gereği adının Vilayetler Hizmet 

Birliği Öğrenci Yurdu olarak kalması ve protokolde belirtilen diğer şartlara bağlı kalınması 

kaydıyla Öğrenci Yurdu olarak 10 yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesi, gerektiğinde bu 

hakkını üçüncü kişilere devretmesi konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yetkili kılınması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Önergeler, dilek ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, İl Genel Meclisinin Mart ayı ikinci birleşiminde her türlü alt yapı çalışmasının Yeşil körfez 

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 tahsisinin yapıldığı, bugünkü gazetelerde içme suyu kullanımı konusunda 

istatistiki bilgilere yer verildiği, Yalova’nın olması gerekenden 3 kat fazla su kullandığının tespit 

edildiğini, su kullanımı konusunda bir sorunun olduğunu, bu sorunun nereden kaynaklandığının 

tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, aksi takdirde İzmit barajlarından alınan 

suyunda yaz aylarında yaşanacak içme suyu sıkıntısına çare olmayacağını, dolayısıyla İl Genel 

Meclisi üyelerinin ve Yalova’nın ilgili ve yetkili kişilerin gerekli hassasiyeti göstererek bu sorunun 

biran önce çözüme kavuşturulmasının gerekli ve yararlı olacağı hususundaki görüşünü meclise 

iletti.  

 



 

 

        Meclis üyelerinden İbrahim Akay’da söz alarak, 2008 yılında Gökçe Barajdan günlük yaklaşık 

400 bin m³ lük su alındığını, bu suyun Altınova’ya kadar olan bölgelerde kullanıldığını, yapılan 

ölçümlere göre o dönemde yaklaşık 250 bin m³’lük bir kaçağın söz konusu olduğunu, sorunun 

çözümü için biran önce gerekli tespit ve tedbirlerin alınmasının gerekli ve yararlı olacağı 

hususundaki görüşünü dile getirdi.  

      

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

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

Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2014 Salı günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet 

binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2014 Yılı Haziran ayı 

olağan toplantısına son verildi.  

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip üye Katip Üye 
 


