
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 01.09.2015 Salı 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 birinci maddesinde yer alan, Yalova İli, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları 

içerisinde yer alan ve yazı ekinde koordinatları belirtilen, Devletin hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan Cihangir ŞENGEL’e ait I (a) Grubu Maden Ocağı (kum-çakıl) İşletme Ruhsatı süresinin 5 

yıl uzatılması ve 14.473,20 m² olan ruhsat saha genişliğinin 49.395,00 m²’ye çıkarılması hakkında 

tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, komisyonlarda bu konu görüşülürken ret kararı alındığının komisyon raporunda da neden bu 

konunun süre uzatmaya gittiğini anlayamadığı hepimizin bağlı bulunduğu siyasi bir parti olduğunu 

partilerin görüşlerine ters düşen karar olabileceğini ancak komisyonda alınan bir kararın bu şekilde 

değiştirilmesinin etik olmadığını bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Meclis 

üyelerinden Murat Bektaş söz alarak teklifi süre uzatımı olarak oylamayı teklif ediyorum dedi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, I (a) Grubu Maden Ocağı 

(kum-çakıl) İşletme Ruhsatı süresinin 5 yıl uzatılması ve 14.473,20 m² olan ruhsat saha genişliğinin 

49.395,00 m²’ye çıkarılması hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi için konunun detaylı bir 

şekilde irdelenerek, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre 

verilmesi hususu oylandı, Meclis üyelerinden Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa 

Tunalı ve İlhami Başkan’ın ret oyuna karşın diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında 

teknik, yasal ve bilimsel çerçevede, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 15/07/2015 tarih, 9792 

sayılı, Çevre Düzeni Planı Onaylama Yetkisi konulu yazısındaki görüşleri ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında, 

Sayın Valimizin koordinasyonunda Yalova Belediye Meclisi ile birlikte 1/25000 ölçekli Yalova İli 

Çevre Düzeni Planında revizyon, ilave ve değişiklik yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinde Bahar Doğan söz alarak, Sayın 

Valimizin bu konuda göstermiş olduğu hassasiyet bizi memnun etmiştir. Burada Sayın Valimize 

teşekkür ediyorum, Sayın Valimiz gayretli ve çalışkan biri ve bu konuda bu hassasiyet göstermişken 

söz konusu revizyon, ilave değişiklikler hakkında kısa bir zamanda karar alalım ifadesini dile 

getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, plan tadilatı dersek daha kısa zamanda bu 

konuyu çözümleriz, revizyon dediğimiz zaman işlem uzun sürüyor revizyon yerine plan tadilat 

ifadesini kullanılmasının daha uygun olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, 1/25000 

ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planında revizyon yerine plan tadilatı ifadesinin kullanılarak 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesi 

kapsamında, Sayın Valimizin koordinasyonunda Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi ve Yalova 

Belediye Meclisi Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, ilgili Kurum yetkilileri ve diğer Paydaşların 

katılımı ile gerekli çalışmaların yapılması ve bu çalışmalardan çıkacak sonuca göre plan değişikliği 

ile ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 



 

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

hitaben verilen 01.09.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Doğalgaz firmasının İmarlı yerlerde, buradan biz para 

kazanır mıyız kazanmaz mıyız düşüncesinden dolayı istekli olmadığını, bu yüzden firma yetkilisi 

kim tarafından kontrol ediliyorsa bu firmanın kontrol edilmesinin sağlanması, firma ile yapılan 

anlaşma konusunun denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz 

alarak, 2004 yılında X firma ihaleyi kazandığı zaman şartlar belirlendiğini, burada merkez köyler 

konusunun önce EPDK’ya bildirilmesi gerektiğini, merkezin genel kurulu tarafından bir program 

yapılması gerektiğini dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Yalova ili merkez ilçe köylerin (Elmalık, 

Safran, Kazimiye, Kirazlı, Esadiye, Güneyköy, Soğucak, Sugören, Hacımehmet, Kurtköy) doğalgaz 

getirilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel 

İdaresi emanet hesaplarında tutulan ₺4.500.000,00 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 yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama 

kalemlerine gider olarak kaydedilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

meclisimize havaleli 01.09.2015 tarih ve 3989 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, İl Özel İdaresi emanet hesaplarında tutulan ₺4.500.000,00 tutarındaki ek gelirin ilgili 

fasıl maddelerine gelir kaydı ile yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama kalemlerine gider olarak 

kaydedilmesi teklifinin Cuma günü yapılacak olan birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir 

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

ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.09.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül 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 EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.09.2015 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, 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’un toplantıya iştirak ettiği, Hüseyin İnce’nin ise toplantıya iştirak etmediği, 

toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir 

izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun 

olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

         Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin almış olduğu 07.01.2015 tarih ve 

12 sayılı kararı ve 06.03.2015 tarih ve 59 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan 

yollarda yapılan kazılardan dolayı bozulan kısımlarının onarımında kullanılmak üzere belirlenen 

ücret tarifesinin revize edilmesi, ayrıca kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı 

yapılacak kazılar neticesinde bozulan yolların onarımında kullanılmak üzere tahsil edilecek ücret 

tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık 

Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bizim 

sorumluluk alanımız olan içme suyu işini Yalova Belediyesi tarafından Kazimiye köyüne hizmet 

olarak yapılmış ancak içme suyu köye giderken bozulan yollar için belediyeye ceza kesilmiş, İzin 

alınarak yapılması daha doğru fakat bizim yapmamız gereken hizmeti (yükü almış) yapmış olması 

nedeniyle ceza alınmamasının daha doğru bulduğunu dile getirdi. Burada bir karar alırken bu tip 

durumlar için çözüm sağlayan karar alınması gerekli olduğunu ifade etti. Yatırım ve İnşaat Müdürü 

Abubekir Öztürk söz alarak, bozulan yollar hakkında nasıl bir yol izleyeceğimiz meclis kararı ile 

belli, belediye tarafından yapılan bu hizmetin özel idareye bildirilmeden yapılmasından dolayı 

bozulan yolların yeniden eski haline getirilmesi için gerekli olan bedeli belediyeden istediklerini 

bunun bir ceza olarak algılanmasının yanlış olduğunu söyledi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz 

alarak, bu yola yapılan müdahale konusunda belediye izin alsa böyle bir sorun yaşanmayacaktı 

dedi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Bahar beye bir konuda katılmadığını her fırsatta 

Özel İdarenin dikkate alınmadığını dile getiriyor burada belediyenin Özel İdareyi dikkate alarak 

yola yapacağı müdahale için izin talebinde bulunması bunun sonucunda mecliste bozulan yol için 

bedel almama gibi bir karar alınabileceğini söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda da belirtildiği gibi, İlimizde diğer kurum ve kuruluşlarca mahalli müşterek nitelikte 

Kamusal Yatırım çerçevesinde yapılacak hizmetlerde hesaplanan bedelin %50 si tahsil edilir. 

Ayrıca yine Kamusal Yatırım çerçevesinde yapılacak hizmetler esnasında bozulacak yolların yılı 

içerisinde İl Özel İdare Yatırım Programında bulunması ve henüz yol yapımına başlanmamış olması 

durumunda hesaplanan bedelin %25”i tahsil edilmesi hususu oylandı ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

         Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel 

idaresinin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 6. maddesinde yer alan ‘sosyal hizmet ve 

yardımlar’ hükmü kapsamında, İlimizde bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtımı 

yapılmak üzere bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç kadar Akülü Araba satın alınması teklifi 

hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay 

söz alarak, 2016 yılı bütçesi yapılırken fasıl açılıp değerlendirilmesi konusu teklif ettiğini ifade etti. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan komisyona süre verilmesini kaç adet akülü araca ihtiyaç var 

maliyeti ne kadar bu konuların belirlendikten sonra konunun karara bağlanması gerektiğini söyledi. 



 

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

Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 6. maddesinde yer alan 

‘sosyal hizmet ve yardımlar’ hükmü kapsamında, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında 

bulunan köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmak üzere, İdare 

tarafından gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak; akülü araba alınacak derecede olan 

engellilerin tespit edilmesi, tespit edilecek akülü arabaların maliyeti ve ihtiyaç duyulan ödeneğin 

hangi harcama kaleminden tahsis edilebileceği bilgisinin komisyonumuza iletilmesinden sonra 

konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin beşini 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 ile İl Özel 

İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün Köy Yollarının ağaçlandırılması hakkında hazırlamış 

olduğu Avan projesi okundu. Meclis üyelerinden Fehmi Öncü söz alarak, ağaç dikimi uygun, 

bütçemizde var dedi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Orman İşletme Müdürlüğü ile 

ortak bir çalışma yapılmalı, bildiğim kadarı ile müdürlük bedelsiz fidan dağıtımı yapmakta, bir yazı 

yazılarak ortak çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

1000 adet fidan dikimi için yaklaşık proje maliyeti için 43.565,00 bütçenin çok olmadığını fakat bu 

ağaçların bakımı gerektiğini, bakım ile ilgilide bir karar alınması gerektiğini ifade etti. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda da belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin yetki ve 

sorumluluk alanında bulunan sıcak asfalt yapılmış yaklaşık 65 km köy yollarından, İdare tarafından; 

ödenek durumu, nüfus ve trafik yoğunluğu, susuzluğa dayanıklılığı, uzun ömürlü, ekonomik ve 

dikilmesi rantabl olma durumları göz önünde bulundurularak, tespit edilen cinsteki ağaçlardan yol 

kenarlarına belirlenen sayıda dikilmesi ve İl Özel İdaresi bütçesinden bu iş için gerekli ödeneğin 

tahsis edilerek ilgili fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

         İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

02.09.2015 tarihli önerge okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, önergede belirtilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun görevleri başlığını taşıyan 6. 

Maddesi sosyal yardım kapsamında, İlimizde bulunan amatör futbol kulüplerine ek bütçeye ödenek 

konularak spor malzemesi alınması teklifinin 01.09.2015 tarihli birinci birleşiminde  

görüşülen ve Cuma günü yapılacak olan birleşime yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyona 

havale edilen ek bütçe görüşmeleri sırasında değerlendirilerek ilgili fasıl maddesine ödenek 

konulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.09.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül 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 EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Eylül  ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.09.2015 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, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettiği, Ahmet Kaya’nın ise toplantıya iştirak 

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

mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

       Gündemin altıncı 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 edilen “Yalova İl Özel İdare Bütçesinin Mahalli İdare Birliklerine ve Köylere Yardım 

Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik”in revize edilmesi 

teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin 02.06.2004 tarih ve 24 sayılı 

kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan yönetmelik taslağında İdare tarafından yapılan 

çalışmalar sonucunda, var olan yazım hatası ve eksiklikler giderilmiş ve anılan yönetmelik değişen 

mevzuat ve gelişen şartlara uygun şekilde hazırlanarak ekte sunulmuş olup, ekte sunulan “Yalova İl 

Özel İdaresi Bütçesinden Ayrılan Ve Bakanlıklardan Gönderilen Ödenek İle Köylere Yardım 

Tertibine Konan Ödeneğin Harcanması Ve Dağıtım Esas Ve Usullerini Gösterir Yönetmelik” in 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi uyarınca kabul edilmesi ve 3011 

sayılı Yasanın 2. maddesi gereğince mahallinde çıkan gazetede veya diğer yayın yollarıyla ilan 

edilerek yürürlüğe konulması hususunu hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

       Gündemin yedinci 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, burada mücavir alanlar belediye sınırlarına dahil 

değildir, yerleşik alanın dışında kalan kısımlarında dikkate alınması gerektiğini, yanlış bir karar 

alınmaması için süre verilmesini istedi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, bizim iki 

ilçemizde bu tip sorunların yaşandığını, Termal Belediyesi imara açıyor, hizmet götürme konusunda 

sıkıntı yaşanıyor süre verilip konunun irdelenmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan müzakereler 

neticesinde; “Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapımı, Bakım- Onarımı, İşletilmeleri 

ve Memba Tahsislerine Dair Yönetmelik” teki yazım hatası ile birlikte varsa eklenmesi gereken 

veya çıkarılması gereken ifade ve ibarelerin İl Özel İdaresinin ilgili Birimi tarafından tespit edilerek 

komisyonumuza iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.09.2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül 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 EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.09.2015 Cuma günü saat 15:30’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 sekizinci 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 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” taslağında İdare tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, var olan yazım hatası ve 

eksiklikler giderilmiş ve anılan yönetmelik değişen mevzuat ve gelişen şartlara uygun şekilde 

hazırlanarak ekte sunulmuş olup, ekte sunulan Yönetmeliğin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 

10. maddesinin (k) bendi uyarınca kabul edilmesi ve 3011 sayılı Yasanın 2. maddesi gereğince 

mahallinde çıkan gazetede veya diğer yayın yollarıyla ilan edilerek yürürlüğe konulması hususunu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemin dokuzuncu 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 teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi; 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” taslağında İdare tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda, var olan yazım hatası ve eksiklikler giderilmiş ve anılan yönetmelik değişen mevzuat ve 

gelişen şartlara uygun şekilde hazırlanarak ekte sunulmuş olup, ekte sunulan Yönetmeliğin, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi uyarınca kabul edilmesi ve 3011 sayılı 

Yasanın 2. maddesi gereğince mahallinde çıkan gazetede veya diğer yayın yollarıyla ilan edilerek 

yürürlüğe konulması hususunu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Özel İdaresi tarafından 2015 yılı yatırım bütçesi içerisinde kullanılmak üzere Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğü ilgili harcama kalemine prefabrik lojistik depo için ₺ 100.000,00 ödenek 

ayrılmış ancak depoyu yapmayı planlamış olunan arsaya Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı tarafından Bölgesel Lojistik Malzeme deposu ile Yalova Arama Kurtarma Derneğine 

(K-77) ait derslikler, malzeme depoları yapıldığından yapılması planlanan deponun yapılması 

mümkün olmadığı için söz konusu ödeneğin arazi aracının alımı için kullanılması ile ilgili İl Afet ve 



 

Acil Durum Müdürlüğünün 02.09.2015 tarih ve 910 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden 

Bahar Doğan söz alarak, 2015 yılı bütçe yapılırken bina için istedikleri ödenek şimdi araç alımında 

kullanmak istediklerini bunu doğru bulmadığını planlama yaparken daha dikkatti yapılması 

gerektiğini söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.09.2015 Cumartesi günü saat 10,00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül 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 EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Eylül ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.09.2015 Cumartesi günü saat 10.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

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

Yusuf Harputoğlu, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, İlami Başkan, 

Ahmet Kaya, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 

toplantıya iştirak ettiği, Ertan Şener, Hasan Çetinkaya ve Muharrem Soyer’in ise toplantıya iştirak 

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

mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin onuncu 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. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Kılıç Köyünün hem Çiftlikköy 

İlçesinin mücavir alanında bulunması, hem de Çukurköy, Dereköy ve Burhaniye Köyleri ile birlikte 

coğrafi açıdan Çiftlikköy İlçesine daha yakın olması ve mahalli hizmetlerin yanı sıra ulaşım, 

güvenlik, eğitim, sağlık, tapu sosyal yardım ve diğer hizmetlerin halka sunulması açısından bu 

köylerin Çiftlikköy İlçesine bağlı kalması, İlyasköy, Kabaklı ve Denizçalı Köylerinin ise Taşköprü 

Beldesine bağlanması uygun mütalaa edilmiştir. Bağlanması uygun görülen İlyasköy, Kabaklı ve 

Denizçalı Köylerinin Taşköprü Beldesi ile birlikte toplam nüfusunun 4.333 olacak olması, İdare 

Kurulu Kararında 7 köyün bağlanması, İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının çalışmaları 

neticesinde 3 köyün bağlanmasının uygun görülmesinde ortaya farklı durumun çıkması, ilgili 

tarafların görüşünün alınıp alınmadığı, köylerle birlikte 4.333 nüfuslu bir beldenin ilçe yapılmasının 

uygun olup olmadığı gibi hususlarda oluşan tereddütlerin giderilmesi için İdareden bilgi stenmiş 

olup, istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin on birinci maddesinde yer alan dilek ve temenniler maddesi kapsamında, İl Genel 

Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak,  meclisin birinci oturumunda İbrahim Akay’ın 

1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planında revizyon yerine plan tadilatı ifadesinin 

kullanılmasını teklif ettiğini ve meclis olarak ifadenin değişmesini kabul ettiklerini, ancak bunun 

yanlış olacağı konusunda uyarıların geldiğini, bu yüzden plan tadilatı yerine yeniden revizyon 

olarak kararın değiştirilmesi konusunu oylanmasını talep ediyorum dedi. Meclis Başkanı tarafından 

oylamaya sunulan, plan tadilatının yeniden kararda revizyon olarak değiştirilmesi hususu, İbrahim 

Akay ve Kerem Eser’in çekimser oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

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

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

olağan toplantısının 05.10.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2015 Yılı Eylül ayı olağan 

toplantısına son verildi.  

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 


