
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı 

olağan toplantısının birinci birleşimine 01.03.2016 Salı 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, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 

toplantıya iştirak ettikleri, Ahmet Kaya’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen 
üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, Mart ayı 

toplantılarında izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi. 

         Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 

2015 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından 

değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2016 tarih ve 989 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 ikinci maddesinde yer alan, yıkılma tehlikesi olan ve metruk halde bulunan yapıların 

içerdikleri risklerin fazla olması nedeni ile can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğundan bu binaların 

yıktırılması ihtiyacı hasıl olmuş, söz konusu riskli yapıların yıkımının gerçekleştirilebilmesi için İl Özel 
İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer verilen “İmara Aykırı 

Yapıların Yıkım Projesi” adının, İmara Aykırı ve Tehlikeli Yapıların Yıkım Projesi şeklinde değiştirilmesi 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yıkılma 
tehlikesi olan ve metruk halde bulunan yapıların içerdikleri risklerin fazla olması nedeni ile can ve mal 

güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden, söz konusu riskli yapıların İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinde “İmara Aykırı Yapıların Yıkım Projesi” fasıl maddesinde 
ayrılan ödenek imkanlarıyla yıkım işinin gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

          Subaşı Beldesinde deprem sonrası yapılan yerleşim alanlarında asayiş sorunları yaşanması, dağınık 
yapılaşmadan kaynaklanan sorunların sürekli olarak artış göstermesi, tersane, sanayileşme, tarım, çiçekçilik 

ve ulaşım projelerinin artması nedeniyle diğer illerden sürekli ve aşırı göç alması, artan nüfus neticesinde 

oluşan yoğun trafik ve asayiş olaylarının kontrolünün sağlanması, suç ve suçluların yakalanmasında güvenlik 
güçlerine yardımcı olunması amacıyla, Subaşı Beldesinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) 

kurulması için ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 01.03.2016 tarih ve 988 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

belediyelerin bu konuda yetkili ve sorumlu olmadıklarını, jandarmanın görev ve yetki alanında bulunduğu için 

bu konularda jandarmanın raporunun alınması gerektiğini, ihtiyaç doğrultusunda gerekli hazırlık yapıldıktan 
sonra Kaymakamlık kanalıyla talepte bulunulmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. 

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 02.03.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı 

olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.03.2016 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, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 

toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ahmet Kaya’ın toplantıya iştirak edemediği görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.         

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan 1999 Model JCB 

marka paletli Ekskavatör ekonomik ömrünü tamamladığından sık sık arıza yapmakta ve yatırım programında 
bulunan işlerin uygulanmasında aksamalara neden olmaktadır. Tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle 

ihtiyaç duyulan yaklaşık ₺583.668,00 tutarındaki bir adet 38.000 tonluk paletli ekskavatör ve kırıcının Devlet 



 

Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınması, taşıt alım faslındaki ödeneğin yetmemesi nedeniyle Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün Makine Bakım ve Onarım Giderleri faslındaki  ödeneğin ₺455.000.00 sinin söz konusu 

ekskavatörün alım giderlerinde kullanılmak üzere bütçenin Taşıt Alım Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl 

Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25.02.2016 tarih ve E.900 sayılı yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, İl Genel Meclisinin Mart ayı olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere 

söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Son dönemde Ülke genelinde artan terör eylemelerinden 

ötürü bölücü terör örgütü tarafından özellikle askeri birlikler ile kolluk kuvvetlerinin hizmet binalarına yönelik 
silahlı ve bombalı eylemler artmakta olup, bu eylemlere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ile İlçe ve 
Karakol Komutanlıkları Hizmet Binalarına 10 ayrı noktada 40 kamera ile sağlanan görüntüleme sisteminin 

yenilenmesi için ihtiyaç duyulan ₺120.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 

gibi; İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ile İlçe ve Karakol Komutanlıkları Hizmet Binalarına 10 ayrı 

noktada 40 kamera ile sağlanan görüntüleme sisteminin yenilenebilmesi için, İl Özel İdaresinin (Yatırım ve 
İnşaat Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 32 00 00 05 2 0 -05- 06 5 7 90 Kanalizasyon Tesisi Yapım 

Giderleri faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺120.000,00 sinin, Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Jandarma Komutanlığı Kurumsalı 

bünyesinde “İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Kamerası Projesi” adı altında yeni bir fasıl maddesi açılarak bu 

fasıl maddesine aktarılması ve aktarılacak olan ödeneğin söz konusu güvenlik kamerası sistemi giderlerinde 
kullanılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclisine verilen görev ve 
sorumlulukların etkin, verimli ve yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak daha ekonomik bir şekilde halka 

sunulması amacıyla; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan alt ve üstyapı hizmetlerinin 

yerine getirilmesi esnasında gerekli olan teknolojik ürünleri ve benzeri çalışmaları yerinde incelemesi için il 
genel meclisi üyelerinden birinin yurt dışına (Yunanistan) gitmek üzere görevlendirilmesi ile ilgili İl Özel 

İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.03.2016 tarih ve 1015 sayılı yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan alt ve üstyapı hizmetleri 

yerine getirilmesi esnasında gerekli olan teknolojik ürünleri yerinde incelemek üzere yurt dışına gitmesi için il 

genel meclisi üyelerinden Hüseyin İnce’nin görevlendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden 
Murat Bektaş ve Bahar Doğan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.03.2016 tarihli önergeleri 

okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl 
Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili meclise havale edilen tekliflerin sağlıklı 

bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 16 maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi doğrultusunda İçişleri ve 
Çeşitli İşler Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun (AR-GE) kurulması ve bu komisyonların 5’er 

(beş) kişiden oluşması oybirliğiyle kabul edildi. Komisyonlarda görev alacak adayların isimleri belirlendi. 
Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen nisbî çoğunluk esasına göre 5 kişilik komisyonda AKPARTİ’nin 4, 

CHP’nin ise 1 üye ile temsil edileceği görüldü ve temsil oranına göre belirlenen adayların seçimine geçildi. 

İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda; 
        İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Ahmet Kaya, Yusuf 

Harputoğlu, İbrahim Dönertaş ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce ve Mustafa Tunalı’nın 
seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.   

        Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, Yaşar 
Demirel, Rahmi Demirok ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 

AKPARTİ Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri MHP Gurubu üyesi Hasan Çetinkaya ve 

CHP’den aday olarak gösterilen Bahar Doğan’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi 
        İlimiz Merkez, Sugören ve Kirazlı Köylerine giriş ve çıkışlarda can ve mal güvenliği açısından 

yaşanabilecek sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla il genel meclisinde alınarak Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğüne gönderilen karara, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından verilen 

10.11.2015 tarih ve 220031 sayılı cevabi yazıları bilgilendirme amacıyla meclis üyeleri huzurunda okundu. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.03.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 



 

 
       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı 

olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.03.2016 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, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 

toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ahmet Kaya’ın ise toplantıya iştirak edemediği görüldü. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.         
       Gündemin beşinci maddesinde yer alan, asayiş ve trafik olaylarının önlenmesi, halkın huzur ve güven 

ortamının tesis edilmesi amacıyla, Armutlu İlçesinin giriş ve çıkışlarına, ana yol güzergâhlarına, yazın nüfusun 
yoğun olduğu sahillere, okul çevrelerine ve güvenlik güçlerinin gerek gördüğü diğer bölgelere MOBESE 

Sisteminin kurulması için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Armutlu İlçesinin giriş 

ve çıkışlarına, ana yol güzergâhlarına, yazın nüfusun yoğun olduğu sahillere, okul çevrelerine ve güvenlik 

güçlerinin gerek gördüğü diğer bölgelere İl Özel İdaresi, Armutlu Kaymakamlığı (İlçe Emniyet Müdürlüğü) ve 
Armutlu Belediyesi ile ortaklaşa MOBESE Sisteminin kurulması, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 

Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin 
₺200.000,00 sinin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Armutlu İlçesi Güvenlik Kamerası 

Projesi” adı altında yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine aktarılması ve aktarılacak olan 

ödeneğin Armutlu Belediyesi hesaplarına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Armutlu Belediyesinin görev alanında bulunan Armutlu İlçesi, 

Kaplıca Mevkii, Erdilli Otelin bulunduğu alandan Armutlu Merkez Hastane Yolu, Ambulans Yolu, Armutlu giriş-
çıkış güzergahı ile İhlas-Koyundere Mevkii yollarının altyapısının Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra, asfalt 

malzemesi ve bitüm temini ile serme işlemlerinin İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapılması, İl Özel İdaresinin 

görev alanında bulunan 5 köye çocuk parkının ise Armutlu Belediyesi imkanlarıyla yapılması teklifi hakkında 
Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. 
maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında ve yapılacak protokol çerçevesinde, 

Armutlu Belediyesinin görev alanında bulunan Armutlu İlçesi, Kaplıca Mevkii, Erdilli Otelin bulunduğu alandan 
Armutlu Merkez Hastane Yolu, Ambulans Yolu, Armutlu giriş-çıkış güzergâhı ile İhlas-Koyundere Mevkii 

yollarının altyapısının Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra, asfalt malzemesi ve bitüm temini ile serme 

işlemlerinin İl Özel İdaresinin 2016 yılı bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslındaki ödenek imkânlarıyla 
yaptırılması, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan Armutlu İlçesine bağlı 5 köyün çocuk parkının ise 

Armutlu Belediyesinin imkânlarıyla yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.03.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı 
olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.03.2016 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, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 

toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ahmet Kaya’ın ise toplantıya iştirak edemediği görüldü. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.         
 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde 
yapılması zorunlu olan ve işçiliği Köy Muhtarlığı tarafından karşılanacağı taahhüt edilen küçük çaplı ilave içme 

suyu tesisleri ile herhangi bir ünite için değişik amaçlar ile bir yıl boyunca değişik zamanlarda yapılacak 

toplam yardımların üst sınırının belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova İl Özel İdaresi İçme 

Suları Tesislerinin Yapımı, Bakım-Onarımı, İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine Dair Yönetmeliğin 8. 
maddesinin (i, j, k, l, m) bentleri gereği yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde yapılması 

zorunlu olan ve işçiliği Köy Muhtarlığı tarafından karşılanacağı taahhüt edilen küçük çaplı ilave içme suyu 



 

tesisleri için, Yönetmeliğin 8. maddesinin (k) bendi uyarınca İçme Suyu Limit Teknik Komisyonunca tespit 
edilen limit yardım miktarı ile herhangi bir ünite için değişik amaçlar ile bir yıl boyunca değişik zamanlarda 

meclis ve encümen kararı alınmaksızın yapılacak toplam yardımların üst sınırının ₺2.000,00 + KDV olarak 

belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı kararına 
istinaden, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında mevcut kaynakların 

yok olma riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan yararlanan mevcut işletmelerin 

yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme başvurusunda bulunan talep sahiplerinin 
kaynak rezervleri hakkında yapılacak bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temini ile ilgili 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.01.2016 tarih ve 16301 sayılı yazılarında belirtilen hususların 
değerlendirilerek, ona göre izlenecek yol ve uygulanacak proje için kaynak temini konusu müzakereye açıldı. 

Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, bu konunun uzun süreden beridir gündemde olduğunu, ihtiyaç 
duyulan kaynak temini imkanı yok ise konunun gündemde tutulmasının bir anlamının olmadığı yönündeki 

görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

        İl Genel Meclisinin 01.03.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan 1999 Model JCB marka paletli 

Ekskavatörün ekonomik ömrünü tamamlaması ve tamirinin ekonomik olmaması nedeniyle yerine yeni bir 

Ekskavatör alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan 1999 Model JCB 

marka paletli Ekskavatör ekonomik ömrünü tamamladığından ve tamirinin ekonomik olmamasından dolayı sık 
sık arıza yapmakta ve yatırım programında bulunan işlerin uygulanmasında aksamalara neden olmaktadır. İl 

Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç 
duyulan yaklaşık ₺583.668,00 tutarındaki bir adet 38.000 tonluk paletli ekskavatör ve kırıcının Devlet 

Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınması, taşıt alım giderleri için 2015 yılından devredilen ödeneğin yetmemesi 

nedeniyle, İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinin Makine Teçhizat Bakım 
ve Onarım Giderleri faslındaki  ödeneğin ₺455.000.00 sinin, söz konusu ekskavatörün alım giderlerinde 

kullanılmak üzere bütçenin 44 77 35 00 00 01 3 9 47 -05- 06 1 Taşıt Alım Giderleri faslına aktarılması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

          5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden 
Muharrem Soyer tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.03.2016 tarihli önergesi okundu, gündeme 

alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, diğer köylerde sorun teşkil eden 
kanalizasyonların olup olmadığını, varsa diğer sorun teşkil eden kanalizasyonların da bu teklife dahil edilerek 

birlikte değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, başta önergede 

belirtilen Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü, Karatepe Mahallesi yollarının parke yapılması ve adı geçen mahalleye 
kanalizasyon şebekesi tesis edilmesi olmak üzere varsa sorun teşkil eden diğer kanalizasyonların tespit 

edilerek onarım işlerinin birlikte değerlendirilmesi teklifinin 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.  
 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.03.2016 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı 
olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.03.2016 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, 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 ettikleri, izinli olan Ahmet Kaya’ın ise toplantıya iştirak edemediği görüldü. 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. maddesiyle eklenen ek cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, il özel idaresinin sorumluluğunda olan 
içme sularının 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 raporlarında belirtildiği gibi; Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınan 
cevabi yazıdan da anlaşılacağı üzere, İl Özel İdaresi bünyesinde laboratuvarın kurulması uygun olmadığından, 

İl Özel İdaresi ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında bir çalışma yapılarak; yılda ne tür ve kaç kez tetkik ve 
tahlilin yapılacağı, bu tahlillerin hangilerinin Yalova Halk Sağlığı Müdürlüğü, hangilerinin ise Bursa Halk Sağlığı 

Müdürlüğü tarafından yapılacağı zorunluluğunun olduğu, su analizlerinin belli bir denetim altında Köy Muhtarı 

veya Köy İhtiyar Heyetinden bir üyenin katılımı ile ve İl Özel İdaresinin bilgisi dahilinde yapılması, yılda 
ödenmesi gereken analiz bedellerinin yaklaşık maliyetinin ne kadar olduğu gibi hususlarda var olan 

tereddütlerin giderici mahiyetteki ifadelerin yazılı olarak komisyonlara iletildikten sonra konunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesini hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 

kabul edildi.     
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13 maddeleri kapsamında İl Genel Meclisi Üyelerinden 

İbrahim Dönertaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.03.2016 tarihli önergesi okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Armutlu İlçemize 
yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduğunu, Belediyelerin de katkı vermesi gerektiğini, diğer ilçelere 

de Armutlu ilçesi kadar hizmet yapılmasının hakkaniyetin bir gereği olduğunu dile getirdi. Önerge sahibi 
İbrahim Dönertaş söz alarak, özel idareden istenen desteğin sadece konteynerlerin nakliyesine katkı 

sunmaktan ibaret olduğunu söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, İlimiz, Armutlu 

İlçesi, Fıstıklı Köyünde bulunan balıkçı barınağı içerisinde balıkçıların ağlarını güneşten ve hava şartlarından 
korumak ve liman içeresindeki çevre kirliliğini önlemek amacıyla İl Afet Müdürlüğünden talep edilip onayı 

alınan 15 adet konteynerin nakliyesinin yapılabilmesi için İl Özel İdare Bütçesinden gerekli maddi desteğin 
sağlanması teklifinin aciliyet arz etmesi nedeniyle bugünkü meclis toplantısında görüşülerek karara 

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

        İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2016 tarihli beşinci birleşiminde İl Genel 

Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri 
kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.03.2016 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı 
olması sebebiyle, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerde yapılması önem ve öncelik arz 

eden hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda sıkıntılar yaşanmakta olup, köylerimizin sosyal ekonomik ve 

kültürel yönden kalkındırılması ve önem arz eden hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gelir arttırıcı 
mahiyette gerekli çalışmanın başlatılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna havale edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2016 tarihli beşinci birleşiminde İl Genel 

Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri 
kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.03.2016 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Önergede belirtilen, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara 
devredilen sondaj terfi kanalizasyon ve sulama sistemlerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji 

sarfiyatı yüksek olduğundan zaman zaman işletilmesinde sıkıntılar yaşanmakta olup, mevcut işletmelerin 
kesintisiz işletilebilmesi için yenilenebilir enerji sistemlerinden güneş panellerinin kurulmasının ekonomik olup 

olmadığının yanı sıra mahsuplaşma ve hibe yoluyla kaynak temini konularının araştırılması teklifinin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma 
ve Geliştirme Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Ardından 

toplantıya 15 dakika ara verildi.  
        İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı olağan toplantısının beşinci birleşimin ikinci oturumuna 05.03.2016 

Cumartesi günü saat 10.25’te meclis toplantı salonunda başlandı. 

        İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2016 tarihli beşinci birleşimin birinci 
oturumunda incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz, 

Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyünde bulunan balıkçı barınağı içerisinde balıkçıların ağlarını güneşten ve hava 
şartlarından korumak ve liman içeresindeki çevre kirliliğini önlemek amacıyla İl Afet Müdürlüğünden talep 

edilip onayı alınan 15 adet konteynerin nakliyesinin yapılabilmesi için İl Özel İdare Bütçesinden gerekli maddi 
desteğin sağlanması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan 

İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyündeki balıkçı barınağı içerisinde bulunan balıkçıların ağlarının güneşten ve 
kötü hava şartlarından koruması ve liman içeresinde oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla İl Afet 



 

Müdürlüğünden talep edilip onayı alınan 15 adet konteynerin nakliyesinin İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün bütçe imkânlarıyla yapılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İl Özel İdaresi 

Ana Hizmet Binası girişine göze hoş gelen bir Atatürk Köşesi yaptırıldığından dolayı ilgililere teşekkür 
ediyorum dedi. Ancak çok fazla bilmediğimiz bir söz olan ve seçilmişlerin hiçe sayıldığı, bürokrasinin de tek 

söz sahibi ve tek yetkili olarak görüldüğü bu sözün seçilmesine bir anlam veremediğini, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluş amacına uygun çok veciz sözlerinin olduğunu, seçilmişleri ve karar alıcıları 

hiçe sayan bu sözün köşeden kaldırılmasını ve yerine Atatürk’ün Dünya barışına Devlet ve millet 

kaynaşmasına uygun sözlerinden biri veya bir kaçının seçilerek Atatürk Köşesinde yayınlamasının daha uygun 
olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. 

        Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Nisan ayında 
yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Nisan ayı olağan 

toplantısının 04.04.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis 
Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2016 Yılı Mart ayı olağan toplantısına son verildi.  

 

 

 
 


