
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 07.12.2015 Pazartesi 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, İl Genel Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 184 sayılı 

kararı ile “Çınarcık Balıkçı Barınağı Ağ Depoları Yapım Projesi” olarak öngörülen proje adının, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 7583 sayılı yazılarında belirtilen 

gerekçelerden dolayı, “Balıkçı Barınakları Balıkçı Dolaplarının İyileştirilmesi Projesi” olarak 

değiştirilmesi, söz konusu projenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri 

kapsamında yapılacak protokol çerçevesinde Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile 

birlikte gerçekleştirilmesi, aynı kararla tahsis edilen ₺200.000,00 ödeneğin bu projede kullanılacak 

şekilde bütçelen dirilmesi ve anılan İl Genel Meclisi kararının buna göre tashih edilmesi ile ilgili 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.12.2015 tarih ve 5468 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan 

beşinci birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. 

maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı 

sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için İl Genel Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 8 

sayılı kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret (hizmet bedeli) tarifesinin 2016 

yılına göre güncellenmesi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 

01.12.2015 tarih ve 5470 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi.  

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin 

yetki ve sorumluluk alanında bulunan ve belediye mücavir alan dışında kalan yerlerdeki gayrisıhhi 

ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 10 sayılı 

kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat 

ve Denetim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 26.11.2015 tarih ve 5408 sayılı yazıları okundu. 

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

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

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        İl Özel İdaresi ile Yalova Girişimci Kadınlar Derneği arasında düzenlenen protokol 

çerçevesinde bugüne kadar 97 kadına mikro kredi kullandırılmış olup, kredi kullanmak isteyen 

üreticilerin artması nedeniyle ihtiyaç duyulan ₺50.000,00 ödeneğin tahsis edilerek talep sahiplerine 

kullandırılması ile ilgili Yalova Kadın Girişimcileri Derneğinin 07.12.2015 tarihli talep dilekçeleri 

okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin bir rapor halinde Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.12.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 ARALIK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 08.12.2015 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 dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. 

maddesinde, “Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel 

meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmüne istinaden, il genel meclisi 

ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 

07.01.2015 tarih ve 9 nolu kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 

2016 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize 

havaleli 03.12.2015 tarih ve 5495 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.  

 

         Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanununun 7. maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve 

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2016 yılı faaliyet 

döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3, sivil toplum kuruluşu 

olan ilçeler için 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.12.2015 tarih ve 5496 sayılı yazıları okundu. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, siyasi ayırım olmaksızın bütün meclis üyelerinin iyi niyetli 

olduklarından bir kuşkusunun olmadığını, mütevelli heyette yer alan üyelerin tavırlarının önemli 

olduğunu, sadece bir siyasi görüşe sahip kişilerin heyette yer alması halinde bunun bir baskı 

unsuruna dönüşebileceğini, farklı görüşe sahip, siyasi mülahazalarla hareket etmeyen karma 

diyebileceğimiz üyelerin seçilmesi halinde baskı unsuru ihtimalinin ortadan kalkacağını, talebinin 

her görüşe, bir başka deyişle tek bir görüş doğrultusunda hareket etmeyen karma olarak 

nitelenebilecek temsilcilerin seçilmesini talep ve teklif ediyorum dedi. Murat Beştaş söz alarak, 

mütevelli heyetinde yer alan görevlilerin hassasiyet ve hakkaniyet içerisinde inceleme yaptıklarını, 

hiçbir siyasi görüş gözetilmeksizin yardım yapıldığını, heyete temsilci seçilirken bu hususlara azami 

derecede riayet edildiğini ve bu konuda hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiği yönündeki 

görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 2016 yılı faaliyet döneminde görev almak 

üzere; Yalova Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Şaban 

Balkaya ve Figen Abbasioğlu’nun seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa 

Tunalı ve İlami Başkanın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oy çokluğuyla, Altınova İlçesi 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Yaşar Teke ve Adem Ayyıldız’ın 

seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret, Hasan 

Çetinkaya’nın çekimser oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla, Armutlu İlçesi 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Halil Erçetin ve Mehmet Ayaz’ın 

seçilmesi, Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret oyuna 

karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla, Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Mustafa Yıldız ve Tuncay Okatan’ın seçilmesi Bahar 

Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret oyuna karşı, diğer 

üyelerin evet oyu ve çokluğuyla, 

 



 

 

Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Hamit Akbulut 

ve Lütfü Çağlayan’ın seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami 

Başkan’ın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla, Termal İlçesi Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Özkan Acar ve Özgür Bayraktar’ın 

seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret oyuna 

karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

        Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. 

maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep 

edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış 

olduğu 08/01/2015 tarih ve 15 sayılı kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 

tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.12.2015 tarih ve 5494 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Eğitim, Kültür 

ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarımsal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis 

Üyelerinden Murat Bektaş ve Ali Çorbacı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

08.12.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresinin 2015 yılı sıcak asfalt çalışmaları 

sırasında Ahmediye-Denizçalı Köyleri arasındaki yolda ağır tonajlı araçların yük taşıması sebebiyle 

bozulmalar meydana gelmiş olup, Ahmediye-Denizçalı Köyü bağlantı yolunun yapılması önem ve 

öncelik arz eden bakım ve onarım işlerinin İl Özel İdaresi imkanlarıyla gerçekleştirilmesi hususu 

oylandı ve oypbirliğiyle kabul edildi. 

 

           Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.12.2015 Çarşamba günü saat 15.30’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Aralık ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 09.12.2015 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, Muharrem Soyer, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem 

Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Hüseyin İnce’in ise toplantıya iştirak 

etmediği görüldü. 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 yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinde Çevre Mühendisi ve Şehir Plancısı 

ile yeterli sayıda Tekniker elemanın olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve 

işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan 1 Çevre 

Mühendisi ve 1 Şehir Plancısı ile 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin 2016 yılında da tam 

zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması ve bu elemanlara ödenecek ücretin belirlenmesi teklifi 

hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. 

maddesi (5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 49) kapsamında, münhal bulunan kadrolarda; 1 

Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikeri olmak üzere toplam 5 

teknik personelin 2016 yılında tam zamanlı ve sözleşmeli olarak çalıştırılması, Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/2 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli 

Ücret Tavanlı” konulu Genelgesi doğrultusunda, bu kadrolarda sözleşmeli olarak çalıştırılacak 

teknik personele, 657 sayılı D.M.K.’na göre emsal kadrolarda çalışan Devlet Memurlarına ödenen 

aylık maaştan fazla olmamak üzere ücret ödenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. 

maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların Kurum, Firma – Şirket 

veya Şahısların ticari hat veya diğer hizmetler (kablo, boru, kanal vb) ile kamu yatırımları ve kamu 

yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan yolların onarımında 

kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 02/09/2015 tarih ve 158 nolu kararı ile 2015 yılında 

uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi ile ilgili yatırım ve 

İnşaat Müdürlüğünün 01.12.2015 tarih ve 5467.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. 

 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. 

maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin almış olduğu 08/01/2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile, İl 

Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması 

amacıyla 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi 

ile ilgili yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 01.12.2015 tarih ve 5466.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. 

 

        Yalova Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliğinin işlerinin önümüzdeki yıllarda yapılacak 

işlerini de göz önüne alınarak Agrega ve Asfalt yol yapımı için kamu yararı kararı alınması ile ilgili 

Gürer Mader Naklifat Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. ŞTİ’nin 08.12.2015 tarih ve bila 

sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 



 

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

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.12.2015 Perşembe günü saat 11.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 ARALIK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

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

Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 09.12.2015 Perşembe günü saat 11:00’da 

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

 

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

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

Çetinkaya, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve 

Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ertan Şener ve Hüseyin İnce’in ise toplantıya iştirak 

etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş 

olduğu mazeretini bildirir izin dilekçeleri okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 53. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, il özel idaresinin 

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

bedellerinin İl Özel İdaresince ödenmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

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

Müdürlüğünce bugüne kadar yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin toplam tutarlarının ne kadar 

olduğu, yılda rutin olarak kaç defa tahlil yapıldığı ve yıllık ne kadar su analiz ücretlerinin tahakkuk 

ettirildiği gibi hususların açıklığa kavuşturulması için İdareden bilgi istenmesi ve İdareden istenen 

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

süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

      
        Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 2015 Mali Yılı Özel İdare Bütçesinin uygulaması 

sırasında bazı harcama kalemlerine konan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, 

ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde belirtilen hizmetlerde harcanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe 

ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince ilgili fasıl maddelerine aktarma yapılması ile 

ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 07.12.2015 tarih ve 5591 

sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

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

uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi emanet hesaplarında tutulan ₺2.500.000,00 

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 gider 

kaydedilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.12.2015 tarih ve 5558 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan 

beşinci birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve 

Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Çiftlikköy İlçesi, İlyasköy sınırları içerisinde bulunan ve daha önce cezaevi yeri olarak 

planlanan 188 nolu parselde biriken çöplerin temizlenmesi için İl Özel İdaresi makine parkında 

bulunan bir adet Dozer veya Ekskavatörün 1 haftalığına görevlendirilmesi ile ilgili Sedat Bahadır’ın 

İl Genel Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğu talep dilekçesi okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, konu hakkında meclise bilgi 

verdi. Bahar Doğan söz alarak, Köy Muhtarlığının tüzel kişiliğinin olduğunu, Devlet işleyişinin 



 

belli prosedürlere bağlı olarak yapıldığını, bu tür taleplerin görev alanına giren tüzel kişiler 

tarafından yapılması gerektiğini, bu konuların ciddiyetle değerlendirildikten sonra gündeme 

alınmasının daha doğru olduğunu söyledi. İbrahim Akay söz alarak, bu şekilde yapılan tekliflerin 

meclisin gündemine alınmasının doğru olmadığını, benzeri taleplerin Belediyeler veya 

Muhtarlıkların talebi üzerine Kaymakamlıklar kanalıyla yapılması gerektiğini, bu yoldan 

gönderilmeyen taleplerin meclisin gündemine alınmadan iade edilmesi gerektiği hususundaki 

görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun Belediye veya Kaymakamlık 

eliyle teklif edilmesi halinde gündeme alınarak değerlendirilmesi, bu nedenle söz konusu teklifin 

gündemden düşürülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.12.2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Aralık 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 EKİM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ekim ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 09.10.2015 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 on beşinci maddesinde yer alan, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 

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

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

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

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

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

bedellerinin ödenmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

      Gündemin on altıncı 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. Yapılan müzakereler neticesinde, 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 tüm İhtisas Komisyonlarına (İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe 

Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarımsal 

Hizmetler Komisyonu) süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 06.10.2015 tarihli ikinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında yapılacak protokol 

çerçevesinde, S.S. Çınarcık Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi tarafından projesi hazırlanan ve 

Çınarcık İlçesinde bulunan balıkçı barınağı ağ depoları işinin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 

yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2015 Mali Yılı Bütçesinin Gölet Yapım Projesi 

için ayrılan ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺200.000,00 sinin, Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

bünyesinde “Çınarcık Balıkçı Barınağı Ağ Depoları Yapım Projesi” adı altında yeni bir fasıl 

maddesi açılması, söz konusu ödeneğin açılacak olan fasıl maddesine aktarılması ve aktarılacak 



 

olan ödeneğin balıkçı barınağı ağ depoları yapım giderlerinde kullanılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 05.10.2015 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği, işletmeciliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Atatürk ve Çocuk Müzesinin temizlik hizmetlerinin yerine 

getirilmesi işlerinde kullanılmak üzere ₺4.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; Atatürk ve Çocuk Müzesinin temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi işlerinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Gölet Yapım Projesi için ayrılan 

ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺4.000,00 sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve 

Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kurumsalı 

altındaki Temizlik Hizmeti Alım Giderleri fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

      İl Genel Meclisi Üyelerinden Kerem Eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis Başkanlığına 

hitaben verilen ve incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilen, Termal Belediyesinin imar alanında bulunan Termal İlçesi, Akköy Köyü, Kafkas Sitesi, 

Mengüç Sitesi ve Ülküm Sitesine giden yolun bozuk olan 300 metrelik kısmına İl Özel İdaresi 

bütçe imkânlarıyla parke taşı döşenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy 

Köyü, Kafkas Sitesi, Mengüç Sitesi ve Ülküm Sitesine giden yolun bozuk olan 300 metrelik 

kısmına, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresi imkânlarıyla 

parke taşı döşenmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Yol Yapım 

Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ekim ayı olağan toplantısında incelenerek bir rapor halinde 

meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Termal Belediyesinin mücavir 

alanında bulunan Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde yapılan doğalgaz çalışmalarından dolayı 

bozulan kaldırımlara parke taşı döşenmesi işinin gerçekleştirilmesi teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde yapılan doğalgaz çalışmalarından dolayı 

bozulan kaldırımlara parke taşı döşenmesi işinin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmesi, 

bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslında bulunan 

ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 09.10.2015 tarihli beşinci 

birleşimin birinci oturumunda incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilen, İl Özel İdaresinin 2015 yılı bütçesinde akaryakıt alımları için ayrılan ödeneğin 

tamamı harcanmış olup, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesi sırasında 

tüketilecek akaryakıt giderlerinde kullanılmak üzere ₺200.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl 

Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli …/10/20015 tarih ve 4550 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin aynı birleşimin ikinci 

oturumunda görüşülmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

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

hitaben verilen önerge okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, önergede belirtilen Merkez İlçe, Samanlı Köyü sınırları içerisinde, Atatürk Caddesi 

Mevkiinde bozulan yola parke taşı döşenmesi veya asfalt yapılması teklifinin incelenerek bir rapora 

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

edildi. 

          Toplantıya 10 dakika ara verildi. 

          İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ekim ayı olağan toplantısının beşinci birleşimin ikinci 

oturumuna saat 16.10’da meclis toplantı salonunda başlandı. 

          Bir önceki oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2015 yılı 

bütçesinde akaryakıt alımları için ayrılan ödeneğin tamamı harcanmış olup, İl Özel İdaresinin görev 



 

alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesi sırasında tüketilecek akaryakıt alımında kullanılmak 

üzere ₺200.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 

sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresinin 2015 

Mali Yılı Bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslında bulunan ödeneğin yılı içerisinde 

harcanamayacağı anlaşılan ₺200.000,00 sinin, akaryakıt ve madeni yağ alımında kullanılmak üzere 

bütçenin Akaryakıt ve Yağ Alımları Giderleri faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

          Yine bir önceki oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Merkez İlçe, Samanlı 

Köyü sınırları içerisinde, Atatürk Caddesi Mevkiinde bozulan yola parke taşı döşenmesi veya asfalt 

yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçe, Samanlı Köyü sınırları 

içerisinde, İl Özel İdaresi Lojmanlarının arkasında bulunan Atatürk Caddesi yolunun bozulan 

kısmında vatandaşın talebi üzerine İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmalar yapılmış, yağan aşırı 

yağmurlardan dolayı söz konusu yol çamurdan geçilmez hale gelmiş olup, vatandaşların daha fazla 

mağdur olmalarının önlenmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 

kapsamında, İl Özel İdaresi bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslındaki ödenek imkânlarıyla bozuk 

olan söz konusu yolun parke taşı ile kaplanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

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

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

ayı olağan toplantısının 02.11.2015 Pazartesi günü saat 11.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 

binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2015 Yılı Ekim ayı olağan 

toplantısına son verildi.  

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 


