
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 01.07.2015 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 

bu maddeye dayanılarak çıkarılan 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden, 657 sayılı Kanuna tabi 7555 Unvan Kodlu 10. Dereceli 1 

adet Memur Kadrosunun 5. Derece olarak değiştirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğünün 25.06.2015 tarih ve 3041 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, yazı ekindeki cetvelde belirtilen 10. Dereceli 1 adet Memur Kadrosunun 5. Derece 

olarak değiştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 194 sayılı 

kararı ile 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere İl 

Müftülüğüne tahsis edilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi 

(Soğucak Kalıcı Konutları), B Blok, 2. Kat 56, 57, 58, 64 ve 65 numaralı işyerlerinin 5 (beş) yıl 

süreyle Yalova İl Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünün 25.06.2015 tarih ve 3046 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl 

Genel Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde 

Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere İl Müftülüğüne tahsis edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 

İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi (Soğucak Kalıcı Konutları), B Blok, 2. Kat 56, 57, 58, 64 ve 

65 numaralı işyerlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi ve aynı 

Yasanın 64. maddesinin (d) bendi uyarınca yine D Grubu Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere 5 

(beş) yıl süreyle Yalova İl Müftülüğüne tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  

       Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin 

uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi emanet hesaplarında tutulan ₺1.700.000,00 

tutarındaki ek gelirin bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile yazı ekindeki cetvelde 

belirtilen harcama kalemlerine gider olarak kaydedilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; 2015 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve serbest nakit karşılık 

gösterilmek suretiyle İl Özel İdaresi emanet hesaplarında tutulan ₺1.700.000,00 tutarındaki ek 

gelirin,  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca, bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile söz konusu 

₺1.700.000,00 ödeneğin ₺215.000,00 sinin Okul Bakım ve Onarım Giderleri faslına, ₺80.000,00 

sinin İl Özel İdaresi Hizmet Binası Çatı Onarım faslına, ₺20.000,00 sinin Numarataj Projesi faslına, 

₺100.000,00 sinin Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri faslına, ₺100.000,00 sinin Menkul 

Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri faslına, ₺85.000,00 sinin İl Jandarma 

Komutanlığı Köylere Kamera Sistemi Kurulum Projesi faslına, ₺1.100.000,00 sinin ise Yol Yapım 

Giderleri faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi  

 

       İl Genel Meclis üyelerinden Mustafa Tunalı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen, 

İlimiz Altınova İlçesi Tokmak Köyüne ana yoldan giriş ve çıkış yapılmasındaki zorluğun ve 

tehlikenin giderilmesi ile ilgili 01.07.2015 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 



 

kabul edildi. Önerge sahibi Mustafa Tunalı söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. 

Meclis başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

söz konusu teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       İl Genel Meclis üyelerinden Ertan Şener ve Hüseyin İnce tarafından Meclis Başkanlığına 

hitaben verilen, İlimiz Merkez İlçe, Kirazlı Köyü, Yalova Küçük Sanayi Sitesi ve Sugören Köyüne 

dönüş kavşaklarındaki tehlikenin giderilmesi ile ilgili 01.07.2015 tarihli önergeleri okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden Hüseyin İnce söz alarak konu 

hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin 

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

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.07.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.07.2015 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, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 30. ve 41. maddeleri ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uyarınca, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkesi kapsamında, 

kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanan 

Yalova İl Özel İdaresinin “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hakkında İl Özel İdaresi 

Genel Sekreteri tarafından sunum eşliğinde meclis üyelerine bilgi sunuldu ve basın mensupları 

marifetiyle kamuoyuna duyurulması sağlandı, ayrıca İdarenin web sayfasında yayınlanacağı belirtildi. 

Meclis üyeleri söz alarak, İl Özel İdaresinin hizmet ve yatırım çalışmaları, taşınır ve taşınmaz malları, 

yapılan ve yapılacak çalışmaları, İdarenin lehine ve aleyhine açılan ve müspet veya menfi şekilde 

sonuçlanan davaların seyriyle ilgili daha detaylı bilgi sunulması, ayrıntılarıyla iyi bir şekilde 

hazırlandığı görülen raporda belirtilen hususların kağıt üzerinde kalmaması için ilgili birimlerin bu 

hususta gerekli hassasiyeti gösterilmelerinin yararlı olacağı vurgulandı ve meclis çalışmalarına devam 

edildi. 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Yalova Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğünün 30.04.2015 

tarih ve 2766 sayılı talep yazıları ile İl İdare Kurulunun almış olduğu 30.04.2014 tarih ve 39 sayılı 

kararında belirtilen, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Taşköprü Beldesinde 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince “TAŞKÖPRÜ” ismiyle İlçe Kurulması teklifi hakkında tüm 

İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İl 

İdare Kurulunun almış olduğu kararda; köylerin birbirleriyle aralarında sosyal yönden önemli bir 

farklılığın olmadığını, ilçe kurulması halinde mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, 

sosyal yardım gibi kamu hizmetlerinden daha kolay ve daha hızlı bir şekilde yararlanılacağını, 

bürokratik ve ulaşım ihtiyaçlarının en aza indirileceği ifadelerine yer verildiğini, dolayısıyla zamana 

bırakmadan idare kurulu kararı ve komisyon raporları doğrultusunda ayrı ayrı oylama yapılmasını talep 

ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, konu hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi 

amacıyla detaylı bir incelemenin yapılarak rapor halinde meclise sunulması için tüm ihtisas 

komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı, Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce ve Mustafa 

Tunalı’nın ret oyuna karşı, toplantıda mevcut (İlhami Başkan yok) diğer üyelerin evet oyu ve 

oyçokluğuyla kabul edildi. 

         Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü bahçesinden Yalova Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayan ve Ambulans ve İtfaiye araçlarının 

geçiş yaptığı bozuk yolun İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla asfalt sathi kaplama yaptırılması ile ilgili İl 

Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 29.06.2015 tarih ve 3109 sayılı yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu gibi hizmetlere karşı olmadığını, mülk sahipleri ile İl Özel 

İdaresi arasında yol çalışması ve sonraki aşamasında herhangi bir problemin yaşanmaması için konunun 

bir protokole bağlanmasının gerekli olduğunu dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, teklifin hangi 

kurumdan geldiğini, ayrıca köylere hizmet götürmede sıkıntı yaşanırken, bu yolun Özel İdare tarafından 

yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun bu ayki toplantının 

beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.07.2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 



 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.07.2015 Cuma 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 yedinci maddesinde yer alan, çevre kirliliğinin önlenerek Beldede yaşayan 

insanlarımızın sağlığının koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla, turizm açısından önemli bir 

yere sahip olan Çınarcık İlçesi Teşvikiye beldesine ait evsel atıkların düzenli olarak toplanıp atık 

bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp kamyonu tahsis edilmesi ile ilgili 

Teşvikiye Belediye Başkanlığının 22.06.2015 tarih ve 279 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, beşinci birleşime yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir 

rapor halinde meclise sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, çöp aracının yetersiz olması ve sık sık arızalanması 

nedeniyle çevre kirliliği açısından sorunlar yaşanmakta olup, çevre kirliliğinin önlenerek Beldede 

yaşayan insanlarımızın sağlığının koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla, çevrenin korunması, 

iyileştirilmesi ve temizlenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere acil olarak ihtiyaç duyulan 1 

adet 12+1 m³ lük çöp toplama aracının belediyeye hibe edilmesi ile ilgili Subaşı Belediye 

Başkanlığının 29.06.2015 tarih ve 3108 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

beşinci birleşime yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise 

sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, çevre kirliliğinin önlenerek ilçede yaşayan 

insanlarımızın sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve 

temizlenmesi için Çiftlikköy Merkez İlçe ve Köylerinin evsel atıkların düzenli olarak toplanıp atık 

bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak üzere acil olarak ihtiyaç duyulan 1 adet çöp 

kamyonunun belediyeye tahsis edilmesi ile ilgili Çiftlikköy Belediye Başkanlığının 29.06.2015 

tarih ve 3112 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, beşinci birleşime 

yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Çevre 

ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, esnafın geçim kaynağı olan turizmin olumsuz yönde 

etkilenmemesi ve çevre kirliliğinin önlenerek ilçede yaşayan insanlarımızın sağlığının koruma 

altına alınmasını sağlamak amacıyla, yaz aylarında 300.000 nüfusu bulan ve turizm açısından 

önemli bir yere sahip olan Çınarcık Merkez İlçe ve Şenköy, Ortaburun ve Çalıca Köylerine ait evsel 

atıkların düzenli olarak toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak üzere 

ihtiyaç duyulan 1 adet çöp kamyonunun belediyeye tahsis edilmesi ile ilgili Çınarcık Belediye 

Başkanlığının 29.06.2015 tarih ve 3107 sayıl yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

beşinci birleşime yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise 



 

sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

 

 

        İl Genel Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 81 nolu kararı ile kültür envanterinin basımı için 

ayrılan ₺15.000,00 ödeneğin harcamasının yapılabilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

44.77.47.00.00. kurumsal hesabına aktarılması ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

01.07.2015 tarih ve 787 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, beşinci birleşime yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir 

rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

       İl Genel Meclisinin 04.05.2014 tarih ve 81 nolu kararı ile uluslararası fuarlarda İlimizin tanıtımı 

amacıyla stant kurulması ve tanıtım materyallerin bastırılması için 5.000,00 tahsis edilmiş olup, söz 

konusu ödeneğin İlimiz uluslararası fuarlara en verimli şekilde katılımın sağlanması için yerinde 

inceleme ve değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere fasıl değişikliği yapılarak İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 44.77.47.00.00 kurumsal hesabına aktarılması ile ilgili İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 01.07.2015 tarih ve 786 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

beşinci birleşime yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise 

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

edildi.  

 

        İl Genel Meclis Üyelerinden Murat Bektaş, İbrahim Akay ve Bahar Doğan tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 03.07.2015 önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen Çiftlikköy İlçesinin nüfusu yaz 

aylarında oldukça artmakta, emniyet ve asayişin sağlanabilmesi için Çiftlikköy İlçe Emniyet 

Müdürlüğüne 1 adet motosiklet alınması gerekmektedir. Çiftlikköy Köylere Yardım faslında 

bulunan ödeneğin ₺10.000,00 sinin bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması ve söz konusu 

ödeneğin motosiklet alımında kullanılması için Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği 

hesabına yatırılması teklifinin beşinci birleşime yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclis Üyelerinden İbrahim Akay, Murat Bektaş ve Bahar Doğan tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 03.07.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; önergede belirtilen İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, 

Laledere-Dereköy bağlantı yolunun bozuk olan ve tehlike arz eden 650 m lik kısmının sıcak asfalt 

kaplama yapılması teklifinin beşinci birleşime yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

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

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.07.2015 Cumartesi günü saat 11.00’da 

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

verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 
İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.07.2015 Cumartesi günü saat 11.00’da 

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

 

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

Öncü, Yusuf Harputoğlu, 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 birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında 

bulunan köy yollarının kenarlarına, karayolu veya ilçe ve beldelerin çıkışından itibaren İl Özel 

İdaresi bütçe imkânlarıyla iklim ve arazi şartlarına uygun ağaç/fidan dikilmesi teklifi hakkında 

Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu yollara hangi 

tür ağaç/fidan dikiminin yapılmasının daha uygun olacağı hususunda idareden bilgi istenmiş olup, 

istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele 

etkinliğinin arttırılması ve halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, İl Jandarma 

Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kurulması planlanan kamera sistemi giderlerinde kullanılmak 

üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan ve Kamera 

Kurulum Listesinde belirtilen alanlara (köylere tekli ve dörtlü) Güvenlik Kamerası Sisteminin 

kurulması için 2015 yılı bütçesinde ayrılan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle, İl Özel İdaresinin 

2015 yılı bütçesinden ₺85.000,00 ilave ödenek tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bütçesinden İlimiz Merkez ve 5 İlçe 

Köylerine Muhtarlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla yapılacak yardımların 

dağıtılması, harcanması ve denetlenmesi mevzularının açıklığa kavuşturulması ve yardım 

konularının kapsamının genişletilmesi hususlarının, değişen mevzuat hükümlerine ve günün 

şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla, İl Genel Meclisinin 02.06.2004 tarih ve 24 sayılı kararı 

ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdare Bütçesinin Mahalli İdare Birliklerine ve 

Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik’in 

revize edilmesi konusu müzakereler açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclis Üyelerinden Murat Bektaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

03.07.2015 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi 

Murat Bektaş söz alarak, vatandaşlarımıza sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 



 

engelli vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmak üzere akülü araba alınması yardımının yapılması ve 

meclisimizin sosyal sorumluluk projesine destek vermesinin önemli olduğunu, gerekli malzemenin 

alınarak köylerimize dağıtılmasının yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

önergede belirtilen 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve 

sorumlulukları” başlığı altındaki 6. maddesinde belirtilen ‘sosyal hizmet ve yardımlar’ hükmü 

kapsamında, İlimizde bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmak üzere akülü 

araba satın alınması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.07.2015 Pazar günü saat 11.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son 

verildi. 

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Temmuz ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.07.2015 Pazar günü saat 11.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

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

Öncü, Yusuf Harputoğlu, 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 dördüncü maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresince yapılacak içme suyu 

tesislerinin yapım, bakım-onarım ve işletmeleri ile memba tahsislerine dair esas ve usulleri 

düzenlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilerek 

yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapımı, Bakım- Onarımı, 

İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve diğer 

eksikliklerin giderilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, 5393 sayılı Kanun ile belirlenen orman köyleri 

hariç Belediye sınırları ile Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bağlı yerleşim 

birimlerinin yol ağını tespit etmek, geliştirmek ve köy yolları ağının uygulamasına dair esas ve 

usulleri belirlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul 

edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi Köy Yolları Ağının Belirlenmesine Dair 

Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesi konusu müzakereye 

açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere 

tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresince yapılacak kanalizasyon 

tesislerinin yapım, bakım-onarım ve işletmelerine dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla İl 

Genel Meclisinin 05.04.2013 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova 

İl Özel İdaresi Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım - Onarım ve İşletmesine Dair Yönetmelik”in 

irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan 

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

Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

          İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, Teşvikiye Beldesi ile Kocadere ve Şenköy Köylerine ait evsel atıkların 

düzenli olarak toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç 

duyulan 1 adet çöp kamyonunun Teşvikiye Belediyesine tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 

komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesine, komisyon raporlarında 

belirtildiği gibi; aracın şoförü, akaryakıt, bakım ve onarımı, aracın sigortası ve her türlü giderlerin 

belediye tarafından karşılanması, yaşanabilecek kazalar ve ortaya çıkabilecek diğer hukuki 

sorumluluğun belediyenin uhdesinde bırakılması hususlarının protokolde belirtilmesi kaydıyla 

ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp Kamyonunun Teşvikiye Belediyesine 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

          İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, çöp aracının yetersiz olması nedeniyle acil olarak ihtiyaç duyulan 1 

adet 12+1 m³ lük çöp toplama aracının Subaşı Belediyesine hibe edilmesi teklifi hakkında ilgili 



 

komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesine, komisyon raporlarında 

belirtildiği gibi; aracın şoförü, akaryakıt, bakım ve onarımı, aracın sigortası ve her türlü giderlerin 

belediye tarafından karşılanması, yaşanabilecek kazalar ve ortaya çıkabilecek diğer hukuki 

sorumluluğun belediyenin uhdesinde bırakılması hususlarının protokolde belirtilmesi kaydıyla 

ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp Kamyonunun Subaşı Belediyesine 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilen, Çiftlikköy İlçesi ve Köylerine ait evsel atıkların düzenli olarak 

toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp 

Kamyonunun Çiftlikköy Belediyesine tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesine, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 

Çiftlikköy İlçesi ile Gacık, Laledere, Dereköy, Çukurköy, Burhaniye ve Kılıç Köylerinin evsel 

atıklarının düzenli olarak toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak üzere, 

yapılacak protokol çerçevesinde; aracın şoförü, akaryakıt, bakım ve onarımı, aracın sigortası ve her 

türlü giderlerin belediye tarafından karşılanması, yaşanabilecek kazalar ve ortaya çıkabilecek diğer 

hukuki sorumluluğun belediyenin uhdesinde bırakılması hususlarının protokolde belirtilmesi 

kaydıyla ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp Kamyonunun Çiftlikköy Belediyesine 10 (on) yıllığına tahsis 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Merkez İlçe ve Şenköy, Ortaburun ve Çalıca Köylerine ait 

evsel atıkların düzenli olarak toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak 

üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp Kamyonunun Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi teklifi 

hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, Çınarcık Belediyesi; Çınarcık ilçesine bağlı köylerin çöplerini toplaması için çöp kamyonu 

talebinde bulunduğunu, dolayısıyla söz konusu çöp kamyonunun Teşvikiye Belediyesinin yerine 

Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Mevcut kamyonlardan 

biri Çınarcık Belediyesine tahsis edilmiyor ise o zaman ilk gelen çöp kamyonunun Çınarcık 

Belediyesine tahsis edilmesini teklif ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde; tahsis 

edilecek çöp kamyonu kalmadığından, Çınarcık Belediyesinin çöp kamyonu talebinin 

karşılanmasının mümkün olmadığı, ilimize gelmesi muhtemel ilk çöp kamyonunun Çınarcık 

Belediyesine tahsis edilmesi hususu, Ertan Şener’in Çınarcık Belediyesine çöp kamyonunun tahsis 

edilmemesinden dolayı kullandığı ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul 

edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

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

Kültür envanteri basımı için ayrılan ödenek ile uluslararası fuarlara katılım için ayrılan ödeneğin 

bütçelendirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

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

kapsamında, İl Genel Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 81 sayılı kararı ile kültür envanterinin basımı 

için ayrılan ₺15.000,00 ödeneğin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kurumsalı altındaki 

44.77.47.00.00.08.2.24.000. -05- 03 5 Yalova Kültür Envanterinin Bastırılması faslına, uluslararası 

fuarlara katılım için ayrılan ₺5.000,00 ödeneğin ise, yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

Kurumsalı altındaki 44.77.47.00.00.08.2.23.000. -05- 03.5 Uluslararası Fuarlarda İlimizin 

Tanıtılmasına Yönelik Organizasyon Giderleri faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi.        

 

 

 



 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

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

emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne 1 adet 

motosiklet alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, yaz aylarında nüfusu oldukça artan 

Çiftlikköy İlçesinin asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın 

huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Bütçesinde, Köylerin 

Futbol Sahalarının Bakım ve Onarımı için ayrılan ve 2015 yılı bütçesine devredilen ödeneğin yılı 

içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺10.000,00 sinin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 

“Emniyet ve Asayiş Hizmetleri İçin 1 Adet Kara Taşıtı (Motosiklet) Alımı” fasıl maddesi açılarak, 

söz konusu ödeneğin açılacak olan bu fasıl maddesine aktarılması ve ihtiyaç duyulan motosikletin İl 

Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla satın alınarak Çiftlikköy İlçe Emniyet 

Müdürlüğüne devredilmesi hususu oylunda ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Laledere-Dereköy bağlantı yolunun bozuk olan ve tehlike 

arz eden 650 m lik kısmının sıcak asfalt kaplama yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İlimiz köylerinde başlatılan sıcak 

asfalt yapım çalışmalarıyla bir bütünlük arz etmesi, hem çevre köylerimize, hem de il ve 

ilçelerimize seyahat eden vatandaşlarımıza daha güvenli ve huzurlu yolculuk yapma imkânının 

sağlanması amacıyla, bozuk olan ve tehlike arz eden Laledere-Dereköy 650 m lik bağlantı yolunun 

sıcak asfalt kaplama işinin İl Özel İdaresi bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslındaki ödenek 

imkânlarıyla yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         İl Genel Meclisinin 2015 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2015 tarihli üçüncü 

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

Yalova Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayan ve Ambulansların geçiş yaptığı yolun asfalt sathi 

kaplama yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, yolun açılmasına karşı olmadığını, İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının 

doğru olmadığını, bu nedenle ret oyu vereceğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinden Yalova Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayan, Ambulans ve 

İtfaiye araçları ile zorunlu hallerde AFAD’a ait araçların geçiş yaptığı 1,5 km lik bozuk yolun, İl 

Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla bakım ve onarım işleri ile asfalt sathi kaplama işlerinin yaptırılması 

hususu işaretle oylandı, İbrahim Akay’ın ret, Fehmi Öncü’nün çekimser oyuna karşı, diğer üyelerin 

evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

          İl Genel Meclis Üyelerinden Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve 

İlhami Başkan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen; “Belediye mücavir alan sınırları 

dışında ruhsatsız yâda ruhsata aykırı inşa edilen yapılara 3194 sayılı Kanunun gereklerini 

uygulamak İl Özel İdaresinin görevidir. Bu görevini yerine getirebilmesi, imar ve çevre kirliliğinin 

önlenebilmesi ve 3194 sayılı Kanunun 32. maddesinin gereklerini yerine getirebilmesi için il özel 

idaresi bütçesinin ilgili faslına ödenek konulması zorunludur ve il genel meclisinin görevidir. Aksi 

durum bütçe ve muhasebe tekniğine aykırı olduğu gibi, meclis imar kanununa muhalefet ederek il 

özel idaresinin çalışmalarını engellemektedir. Bu da ciddi bir suçtur. Bu nedenle gündemde olan ve 

komisyonlara süre verildiği için bir türlü meclisin gündemine gelmeyen bu konunun gündeme 

alınması, yıkım kararlarının gereğinin yerine getirilmesi için ilgili fasıl maddesine ödenek 

konulması kararının alınması” yönündeki 05.07.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden Bahar Doğan söz alarak, kaçak yapılarla ilgili 

jandarma tarafından düzenlenmiş olan tutanaklar çerçevesinde encümen tarafından yıkım kararı 



 

alınan kaçak yapıların yıktırılması için ödenek ayrılması gerektiğini, Mülkiye Müfettişleri 

tarafından yapılacak rutin denetimler sırasında il genel meclisince ödenek ayrılmadığının ortaya 

çıkması halinde meclisin hukuk önünde zor durumda kalacağını, dolayısıyla konunun 

komisyonların gündemine getirilerek ödenek temini hususunda gerekli çalışmanın başlatılması 

gerektiği yönündeki görüşünü meclise iletti. Murat Bektaş söz alarak, bunun gündem dışı bir konu 

olduğunu, yıkım maliyetinin bütçenin yarısına tekabül ettiğini, maliyetinin yüksek olması nedeniyle 

talep edilen ödeneğin tahsis edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, 

konunun komisyonların gündeminde olduğunu, ödenek temin edilmesi için çalışmaların sürdüğünü, 

ek bütçe veya 2016 bütçesi yapılırken bu konunun dikkate alınarak, bütçe imkânları çerçevesinde 

gerekli ödeneğin tahsis edilmesinin daha uygun olacağını söyledi. Bahar Doğan tekrar söz olarak, 

Genel Sekreter Yardımcısının sözünü ettiği, idari yargıda açılan dava sırasındaki gelişmelerin işin 

başka bir boyotunu teşkil ettiğini, ödenek ayrılmadığı için yıkımlarla ilgili bir çalışma yapılmadığı 

hususunda mahkemeye ifade verdiklerini söylediğini, bu durumda meclisin sorumlu gösterildiğinin 

anlaşıldığını, dolayısıyla ödenek temin edilmesinin gerekli ve zorunlu olduğunun ortaya çıktığını 

dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, kaçak yapıların yıktırılması için ödenek tahsis 

edilmesi konusunun komisyonların gündemine getirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. Ardından Meclis Başkanı tarafından sıcak asfalt çalışmaları hakkında meclise bilgi verildi.   

 

        Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2015 Yılı Ağustos 

ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2015 Yılı Ağustos 

ayı olağan toplantısının 03.08.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 

binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2015 Yılı Temmuz ayı 

olağan toplantısına son verildi.  
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