
 

 

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 İdaresinin 2014 yılı yatırım programında bulunan stabilize asfalt sathi kaplama ve sıcak 

asfalt yapılması için bütçede bulunan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle ilave ödenek tahsis edilerek 

ilgili fasıl maddesine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 30.06.2014 

tarih ve 2831 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun Pazar günü yapılacak 

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

oybirliğiyle kabul edildi.  

 İl Genel Meclis Üyelerinden Fehmi Öncü, Kerem Eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 02.07.2014 tarihli önergelerinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, İlimiz Termal İlçesi Akköy ve Yenimahalle 

imar planı içerisinde bulunan yolların bakımı yapılamadığından İl Özel İdaremizin imkanları 

kullanılarak (greyder ve silindir kullanılarak) yolların bakımının Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü makine 

parkında bulunun araçlarla yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 Meclis Başkanı tarafından 2014 Nisan ayı ilk toplantısında yapılan OSB üye seçimi konusunda 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12. 

maddesi gereğince, Asil üyeliğe İl Valisinin seçilmesi gerektiğinin ve bu yüzden konunun bu kapsamda 

değerlendirilerek üye seçiminin yenilenmesi gerektiği meclise iletildi.  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Çiçek tarafından OSB katılım payı ve katılım 

payı oranına göre üye seçimi hakkında meclise bilgi verildi. 

 Yalova Kalıp İmalatı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine, Yalova Çiçekçilik 

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine ve Taşıt Araçları Yan Sanayi 

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti üye seçimine geçildi. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyetinde vali hariç 2 yıl süreyle görev almak üzere İl Özel İdaresinin %6 olan 

katılım payı oranına göre Asil Üyeliğe: Yalova Valisi Esengül Civelek’in, Yedek Üyeliğe: Yaşar 

Demirel’ın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri 

Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereğince, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde vali hariç 2 yıl süreyle görev almak üzere, İl Özel İdaresinin %20 

olan katılım payı oranına göre Asil Üyeliğe: 1) Yalova Valisi Esengül Civelek, 2) Yaşar Demire, 3) 

Murat Bektaş, Yedek Üyeliğe: 1) Kerem Eser, 2) İbrahim Dönertaş, 3) Yusuf Harputoğlu’nun seçilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü sınırları içerisinde, 

Derindere, Sarısu ve İğdelibağ mevkiinde yaklaşık 155 hektarlık alanda kurulması planlanan ve İl Genel 

Meclisinin 05.03.2014 tarih ve 33 sayılı kararı ile İl Özel İdaresinin %6 katılım payı ile kurucu ortak 

olduğu Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde vali hariç 2 yıl 

süreyle görev almak üzere, Asil Üyeliğe: Yalova Valisi Esengül Civelek’in, Yedek Üyeliğe: Yaşar 

Demirel’ın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Meclis başkanı tarafından jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi 

sırasında mevcut kaynakların yok olma riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu 

kaynaklardan yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama 

ve işletme başvurusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak rezervleri ile ilgili bilimsel çalışmalar için 

TÜBİTAK tarafından 03.07.2014 Perşembe günü saat 14:00 meclise sunum yapılacağı konusunda bilgi 

verildi.  

 İl Genel Meclis Üyelerinden Muharrem SOYER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

sözlü önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, sözlü 

önergede belirtilen,  İlimiz Çınarcık ilçesinde yapımı devam eden Huzurevine doğal gaz çalışması 

yapılmakta olup,  Çalıca köyünün bazı sokaklarında doğal gaz olmadığı, 16 bina bulunan Karanfil 

Sokağa doğal gaz çalışmalarının yapılması ve yollarda yapılacak olan kazılardan meydana gelecek 

zararın ve tamiratın Karanfil Sokağı sakinlerinin kendileri tarafından karşılanması Doğal gaz 

firmasından İl Özel İdaresi tarafından yolda meydana gelen zarar konusunda herhangi bir bedel 

istenmemesi teklifinin Pazar günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

İl Genel Meclis Üyelerinden Muharrem SOYER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

sözlü önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan mevcut ödenekten, Şenköy Kızılcık Şenliği organizasyon 

çalışmalarında kullanılmak üzere ₺5.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifinin Pazar günü yapılacak 

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

oybirliğiyle kabul edildi. 

  

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.07.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Temmuz 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 TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 03.07.2014 Perşembe günü saat 15.30’da 

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

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

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

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

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

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı 

kararına istinaden, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında 

mevcut kaynakların yok olma riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan 

yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme 

başvurusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak rezervleri ile ilgili bilimsel çalışmalar için 

TÜBİTAK ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan detaylı çalışma programı ve çalışma 

takvimi ile birlikte bu çalışma için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temin edilmesi teklifi müzakereye 

açıldı. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak Yalova ili açısından yapılması zorunlu gibi 

görüldüğü, Termal ile anlamlı bir şehir Yalova ve Termal suyunun devamının sağlamak ve doğru 

yönetmek için bu çalışmanın yapılması gerektiği dile getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim AKAY 

söz alarak TÜBİTAK yetkililerine teşekkür etti. Yalova’nın kaplıcalardan dolayı markalaşmış bir 

ismi var. Bölgede yoğun bir şekilde otelcilik ticareti artmış durumda, aynı bölge turistlik alan ilan 

edildi ve otellerin daha çok açılacak meclis olarak bazı işletmelere jeotermal ruhsatı vermedik bir 

bakıma dur dedik bu kaynaklarımız acısından bir bakıma iyi olduğu ifadesini dile getirdi. 

TÜBİTAK başkan yardımcısı konu hakkında meclise detaylı bir bilgi verdi. İhtiyaç duyulan mali 

kaynak bulma açısından Kalkınma Bakanlığının alt yapı teşvik, turizm ile ilgili teşvik ve afet ile 

ilgili teşviklerinin var olduğunu Kalkınma Bakanlığından mali yardım sağlana bileceğini, ayrıca 

Marka dan da mali yardım talep edilebileceği hakkında meclise bilgi sundu. Meclis üyelerinden 

Murat Bektaş söz alarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile 

Çevre ve Sağlık komisyonuna havale edilerek ön çalışma yapmayı teklif ettiği ifade etti. Yapılan 

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

Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi 

husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 Gündemin beşinci 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 da belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin Kanalizasyon Tesisi 

Yapım Giderleri faslında bulunan ve cari yılı içerisinde harcanamayacak olan ₺80.000,00 ödeneğin, 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince, 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” adı 

altında fasıl maddesinin açılması ve açılacak olan fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 Gündemin altıncı 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. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin 2014 

Mali Yılı Bütçesinin Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri faslında bulunan ve cari yılı içerisinde 

harcanamayacak olan ₺120.000,00 ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 

36.maddesi gereğince, İller Bankası A.Ş. tarafından İl Özel İdaresi payından kanalizasyon ve içme 

suyu yapım işleri için kesilen kredi taksitine ait muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için, 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 aktarılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2014 yılı bütçesinde Taşıt Bakım ve Onarım 

Giderleri faslında ayrılan 200.000,00 ödenekten ₺180.000,00 ödenek harcandığı, yılsonuna kadar 

lastik alımı, yedek parça alımı, bakım ve onarım giderlerine yetmeyeceğinden, Taşıt Bakım 

Giderleri ve Onarım Giderleri faslına ₺100.000,00 ilave ödenek aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve 2924 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Pazar günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere 

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

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve Kocadere Belediyesinden Müdürlüğümüze 

devredilen araçlar  (teknik elemanlarca hazırlanan raporlar) ve İl Genel Meclisinin 03.04.2013 tarih 

ve 42 nolu kararına istinaden satışına karar verilen araçlardan 2 adet Çukurova kepçe, 2 adet ford 

kargo kamyonun alıcı olmadığından satışının yapılamadığı yeniden satışının yapılması, JCB Paletli 

ekskavatörün ihtiyaç olması nedeniyle satışının yapılmamasına ve Kocadere Belediyesinden 

devredilen araçlarla ilgili karar alınması ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 

03.07.201 tarih ve 2934 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. 

İl Genel Meclis Üyelerinden Muharrem Soyer ve Ahmet Kaya tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 03.07.2014 tarihli önergelerinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen Yalova ili Çınarcık ilçesine bağlı 

Kocadere yalısı ile köy arası yolun asfalt çalışmaları yapılmadan önce içme suyu borularının 

değiştirilmesi 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 04.07.2014 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Temmuz 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 TEMMUZ 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, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan 

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

Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde komisyon raporunda belirtildiği gibi, Mahalli İdareler Bütçe ve muhasebe 

Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince, Bakanlık tarafından çeşitli altyapı hizmetleri için gönderilen 

ödeneğin ₺15.000,00 sinin İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinin 

Bilgiye Abonelik Giderleri faslına, ₺50.000,00 sinin ise Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri faslına 

aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2014 

yılı bütçesinin Armutlu Kaymakamlık Lojmanının yakacak alımları, elektrik alımları ve su alımları için 

ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, 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 ödeneğin tahsis edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması teklifi hakkında Plan ve 

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

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 

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

ödenekten kalan 55.000,00 ödeneğin ₺500,00 sinin su alımları giderlerinde, ₺6.000,00 sinin yakacak 

alımları giderlerinde, ₺4.000,00 sinin ise elektrik alımları giderlerinde kullanılmak üzere 2014 yılı 

bütçesinde açılı bulunan fasıl maddelerine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 

2014 yılı bütçesinin Çiftlikköy Kaymakamlık Lojmanına yakacak alımları, elektrik alımları ve su 

alımları için ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine 

ait Kaymakam Lojmanının su alımları giderlerinde kullanılması 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 ödeneğin tahsis edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması teklifi 

hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi 

gereğince, İl Genel Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 88 sayılı kararı ile çeşitli hizmetlerde kullanılması 

için ayrılan ₺100.000,00 ödenekten kalan 44.500,00 ödeneğin 1.000,00 sinin mülkiyeti İl Özel İdaresine 

ait Kaymakam Lojmanının su alımları giderlerinde, ₺6.000,00 sinin yakacak alımları giderlerinde, 

₺5.000,00 sinin ise elektrik alımları giderlerinde kullanılmak üzere 2014 yılı bütçesinde açılı bulunan 

fasıl maddelerine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve 2788954 sayılı yazıları okundu. Gündemi 

alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, İlköğretim ve 

Eğitim Kanunun 76 Maddesinin b bendi gereğince İl Özel İdaresinin %20 pay oranında ilköğretim 

hizmetleri için 2014 yılı bütçesinde ayrılan ve 44 77 31 00 00 09 1 2 07 00 05 06 5 İlköğretim Okulları 

Yapım Projesi faslında bulunan 1.000.000,00’nin ekli cetvelde belirtilen okullara aktarma yapılması 

teklifinin Pazar günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 



 

İl Genel Meclis Üyelerinden Yaşar Demirel, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener ve 

Hüseyin İnce tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.07.2014 tarihli önergelerinin gündeme 

alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen İlimiz Merkez, 

Safran Köyü Köy içi yollarının parke yapılması işinde kullanılmak üzere Özel İdare bütçesinden ödenek 

tahsis edilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclis Üyelerinden İbrahim Akay tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

04.07.2014 tarihli önergelerinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, önergede belirtilen İlimiz Çiftlikköy İlçesi, İlyas Köyü Köy içi 3.000 m² parke taşı 

döşemesi işinde kullanılmak üzere Özel İdare bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifinin incelenerek 

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

üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclis Üyelerinden Yaşar Demirel, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, Ali Çorbacı, 

İbrahim Dönertaş, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, Murat Bektaş, Kerem Eser ve Rahmi Demirok 

tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.07.2014 tarihli önergelerinin gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen İlimiz 5 İlçe Köylere 

Hizmet Götürme Birliklerinin çeşitli cari giderlerinde kullanılmak üzere birlik hesabına ödenek 

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

edilmesi hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclis Üyelerinden İbrahim Akay tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

04.07.2014 tarihli önergelerinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, önergede belirtilen İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy sulama göletine geçen yıl yapılan 

trafo merkezine 1 adet regülatör ihtiyacı hasıl olmuştur. Çiftlikköy Köyleri Hizmet Götürme Birliği 

tarafından satın alınması bedelinin ise İl Özel İdaresi tarımsal sulama faslından karşılanması teklifinin 

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

mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 İl Gene Meclis üyesi Bahar Doğan tarafından Gemi İhtisas OSB ile ilgili gündem dışı söz talebi 

hakkında dilekçesini meclise sundu. İlimiz Çiftlikköy ilçesinde kurulmak istenen Gemi İhtisas OSB ile 

ilgili olarak süreç ile bu konuda İl genel Meclisinin geçen dönem aldığı kararlar hakkında meclise bilgi 

ve düşüncelerini iletti. 

         Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.07.2014 Cumartesi günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Temmuz 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 TEMMUZ 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 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. 

Meclis Başkanı meclisin üçüncü oturumunda meclis başkanlığına verilen önergede belirtilen 

İlimiz Merkez, Safran Köyü Köy içi yollarının parke yapılması teklifinin parke değil de stabilize asfalt 

olarak değiştirilmesi teklifi hususu  oyladı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 

2014 yılı bütçesinin Termal Kaymakamlık Lojmanının elektrik alımları ve telefona abonelik ve 

kullanım ücretleri için ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, mülkiyeti İl 

Özel İdaresine ait Kaymakam Lojmanının elektrik alımları giderlerinde kullanılması için ₺2.000,00, 

telefona abonelik ve kullanım ücretleri için ₺500,00 olmak üzere toplam ₺2.500,00 ödeneğin tahsis 

edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

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

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 

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

ödenekten kalan ₺32.500,00 ödeneğin ₺2.000,00 sinin Termal Kaymakamlık Lojmanı elektrik 

alımları giderlerinde, ₺500,00 sinin ise telefona abonelik ve kullanım ücretlerinin ödenmesinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinde açılı bulunan fasıl maddelerine aktarılması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin Termal 

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

Organizasyon giderlerinde kullanılması için ₺4.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ve tahsis edilecek 

ödeneğin söz konusu organizasyon giderlerinde kullanılması için Termal Köylere Hizmet Götürme 

Birliği hesabına aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 

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

Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin Termal Köylere 

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

giderlerinde kullanılması için ₺4.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ve tahsis edilecek olan ödeneğin 

söz konusu organizasyon giderlerinde kullanılması için Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği 

hesabına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yarınki toplantıda görüşeceğimiz konular ile 

ilgili Şehir Planlamacısının toplantıya gelerek bize konu hakkında bilgi sunmasını, yanlış bir karar 

alınmaması açısından bunun faydalı olacağını dile getirdi. İmar ve Kentsel İyileştirme müdürü 

tarafından konu hakkında bilgi verildi.  

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.07.2014 Pazar günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Temmuz 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 TEMMUZ 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 yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

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

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

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

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İl 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. 

Meclis üyelerinden İbrahim kay söz alarak, komisyon rapora ilave olarak Ağustos ayı meclisinde 

teklife esas plan pafta ve açıklama raporlarının düzenlenmiş şekli ile sunulması ifadesinin meclis 

kararına yazılması dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi, Yalova İli, Merkez İlçe, Güney Köyü, İmar Planlarına ilişkin İmar Planı Değişikliği Plan 

Paftaları ve Açıklama Raporun hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 16.06.2014 tarih ve 

2446461 sayılı görüş yazısında belirtilen “… imar planında İlköğretim Okul alanı olarak gösterilen 

yerin iptal edilerek, halen okul binası bulunan 166 ada, parsel 1’de bulunan bu alanın İlköğretim 

alanı olarak tahsis edilmesinin uygun olacağı Müdürlüğümüz Maarif Müfettişleri Başkanlığınca 

düzenlenen raporda tespit edilmiştir.” denilmiş olup; Bu doğrultuda imar plan değişikliğine konu 

alanlardan 127 ada 179 parselde bulunan “İlköğretim Tesis Alanı” kullanım kararı getirilen alanın 

“Konut Alanı” olarak planlanması, 166 ada, 1 parselde bulunan “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”  

kullanım kararı getirilen alanın “İlköğretim Tesis Alanı” olarak planlanması, 166 ada, 1 parselden 

kaldırılan “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” ‘nın 105 ada, 44 ve 50 parsel numaralı taşınmazlarda 

bulunan “Konut Alanı” kullanımına ayrılan kısmında planlanarak teklife esas plan pafta ve 

açıklama raporlarının yeniden düzenlenmesi ve itirazın bu çerçevede kabul edilmesi ayrıca Ağustos 

ayı meclisinde teklife esas plan pafta ve açıklama raporlarının düzenlenmiş şekli ile sunulması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine ait Merkez Bahçelievler 

Mahallesi, 22 pafta, 1254 ada, 1 ve 2 nolu parseldeki (eski 318 ada, 4 parsel) taşınmazın, hem İl 

Özel İdaresine sürekli akar sağlayacak hem de Yalova’nın sosyo ekonomik ve sosyo kültürel 

ihtiyacına cevap verecek bir proje kapsamında değerlendirilmesi amacıyla “Merkezi İş Alanı” 

kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Çevre Düzeni Planı değişikliği için talep edilen imar planı 

inceleme ve işlem bedelinin ödenmesi için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında İmar ve 

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

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 1/25000 planla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu tip 

değişikliklerden şahıstan da resmi kurumda da harç aldığını, Yetkinin İl Genel Meclisi ile Belediye 

Meclisinin yetkisinde olup olmadı. Yetki bizde ise gereğini il genel meclisi ile belediye meclisinin 

yerine yetirmesi gerektiğini eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ise Vekillerimizin bu konuda 

gerekli çalışmaları yapmalarını ve idareden İçişleri Bakanlığından bu konuda görüş istemesini ifade 

etti. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. İmar ve Bayındırlık Komisyon başkanının 

idare yazmış olduğu dilekçe meclise bilgi açısından okundu.  Meclis Üyelerinden İbrahim Akay söz 

alarak, yapılan bu teklifin gündemden düşürülmesini teklif etti. Yapılan müzakereler neticesinde, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep edilen imar planı inceleme ve işlem bedeli için 

ödenek tahsis edilmesine gerek olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2014 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl 

Özel İdaresinin 2014 yılı yatırım programında bulunan stabilize asfalt sathi kaplama ve sıcak asfalt 



 

yapılması için bütçede bulunan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle ilave ödenek tahsis edilerek 

ilgili fasıl maddesine aktarılması ile ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu.  Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğünün altında bulunan ve cari yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan  “Gölet Yapım 

Projesi” faslındaki ₺547.712,00 ödenekten, ₺400.000,00 sinin İl Özel İdaresinin 2014 yılı yatırım 

programında bulunan stabilize yol yapım ve kaplama işlerinin yapılması için İl Özel İdaresi Yatırım 

ve İnşaat Müdürlüğü 2014 yılı bütçesinin “Yol Yapım Giderleri” faslına aktarılması hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2014 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 

İlimiz Çınarcık İlçesinde yapımı devam eden Huzurevine doğalgaz çalışması yapılmakta olup, 

Çalıca köyünün bazı sokaklarında doğalgaz olmadığı, 16 bina bulunan Karanfil Sokağa doğalgaz 

çalışmalarının yapılması ve yollarda yapılacak olan kazılardan meydana gelecek zararın ve 

tamiratın Karanfil Sokağı sakinlerinin kendileri tarafından karşılanması Doğalgaz firmasından İl 

Özel İdaresi tarafından yolda meydana gelen zarar konusunda herhangi bir bedel alınmadan yol 

geçin izninin verilmesi teklifini hakkında ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, İl Genel Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 9 no’lu karardaki alınan 

hükümler çerçevesinde; Doğalgaz firmasından yolda meydana gelen zarar konusunda herhangi bir 

bedel alınmadan yol geçin izninin verilmesinin hukuki açıdan mümkün olamayacağı, ancak 

Karanfil Sokağı sakinleri talepleri doğrultusunda, yolda meydana gelen zararların karşılanması 

durumunda da geçiş izni verilmesinin uygun olacağı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         İl Genel Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2014 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 

İlimiz, Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan mevcut ödenekten, Şenköy Kızılcık Şenliği 

organizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere ₺5.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında 

ilgili komisyon tarafından hazırlanan komisyon raporu okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

İdaresinin 2014 yılı bütçesinin “Çınarcık Köylere Yardım” faslında bulunan mevcut ödenekten, 

“Şenköy Kızılcık Şenliği Organizasyon Çalışmaları” nda kullanılmak üzere ₺5.000,00 ödenek 

tahsis edilmesi ve tahsis edilecek ödeneğin bahse konu organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere 

Çınarcık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

         İl Genel Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2014 tarihli ikinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 

İdaresinin 2014 yılı bütçesinin “Çınarcık Köylere Yardım” faslında bulunan mevcut ödenekten, 

“Şenköy Kızılcık Şenliği Organizasyon Çalışmaları” nda kullanılmak üzere ₺5.000,00 ödenek 

tahsis edilmesi ve tahsis edilecek ödeneğin bahse konu organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere 

Çınarcık İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması teklifini hakkında ilgili 

komisyon tarafından rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün altında bulunan cari yılı içerisinde 

harcanamayacağı anlaşılan  44 77 33 00 04 2 1 13 -05-06 5 7 90 Gölet Yapım Projesi faslındaki 

₺547.712,00 ödenekten, ₺100.000,00 sinin İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 2014 yılı 

bütçesinde Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

          İl Genel Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 04.07.2014 tarih ve üçüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 

İlköğretim ve Eğitim Kanunun 76 Maddesinin b bendi gereğince İl Özel İdaresinin %20 pay 

oranında ilköğretim hizmetleri için 2014 yılı bütçesinde ayrılan ve 44 77 31 00 00 09 1 2 07 00 05 

06 5 İlköğretim Okulları Yapım Projesi faslında bulunan 1.000.000,00’nin ekli cetvelde belirtilen 

okullara aktarma teklifi hakkında ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi Özel İdaresinin %20 pay oranında 

ilköğretim hizmetleri için 2014 yılı bütçesinde ayrılan ve 44 77 31 00 00 09 1 2 07 00 05 06 5 

İlköğretim Okulları Yapım Projesi faslında bulunan 1.000.000,00 ödeneğin Altınova Anaokulu 

Yapım Projesi faslına 130.000,00, Çiftlikköy İmam Hatip Yapım Projesi faslına 600.000,00 ve 



 

Armutlu İmam Hatip Ort. Yap. Projesi faslına 270.000,00 ödenek aktarma yapılması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         İl Genel Meclisinin 2014 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 04.07.2014 tarih ve üçüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 

İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy sulama göletine geçen yıl yapılan trafo merkezine 1 adet 

regülatör ihtiyacı hasıl olmuştur. Çiftlikköy Köyleri Hizmet Götürme Birliği tarafından satın 

alınması bedelinin ise İl Özel İdaresi tarımsal sulama faslından karşılanması teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

olduğu gibi İdaresinin 2014 yılı bütçesinin İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 

Tarımsal Suluma Bakım-Onarım Projesi faslında bulunan mevcut ödenekten Çukurköy sulama 

göletine geçen yıl yapılan trafo merkezine 1 adet regülatör satın alınmasında kullanılmak üzere 

₺5.000,00 ödenek tahsis edilmesi ve tahsis edilecek ödeneğin bahse konu regülatörün alımında 

kullanılmak üzere Çiftlikköy İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması husus 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, Su Çalıştay'ı ile ilgili olarak Ağustos 

Meclisinde Halk Sağlığı Müdürünü davet edip konu hakkında bilgi alınmasını ve bu konuda meclis 

olarak çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi. 

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

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

ayı olağan toplantısının 04.08.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2014 Yılı Temmuz ayı olağan 

toplantısına son verildi.  
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