
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Temmuz ayı 
olağan toplantısının birinci birleşimine 11.07.2016 Pazartesi 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, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde İl 
Özel İdaresini temsilen görev alan ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı görevini yürütmekte iken Merkez 
Valiliğine atanan Yalova Eski Valisi Selim CEBİROĞLU'nun yerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu’nun 7. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, adı geçen Müteşebbis 
Heyetine asil üye olarak Yalova Valisi Tuğba YILMAZ'ın seçilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen görev almak üzere 
Yalova Valisi Tuğba YILMAZ’ın seçilmesi husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis 
Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen görev alan ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı görevini yürütmekte iken 
Merkez Valiliğine atanan Yalova Eski Valisi Selim CEBİROĞLU'nun yerine, 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, adı geçen 
Müteşebbis Heyetine asil üye olarak Yalova Valisi Tuğba YILMAZ'ın seçilmesi konusu müzakereye açıldı. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen görev almak 
üzere Yalova Valisi Tuğba YILMAZ’ın seçilmesi husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Yalova Akralit Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri Teknoloji 
Malzemeleri Islah  OSB Müteşebbis Heyetinde (YALKİM) İl Özel İdaresini temsilen görev almakta 
iken Merkez Valiliğine atanan Yalova Eski Valisi Selim CEBİROĞLU'nun yerine, 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, adı geçen 
Müteşebbis Heyetine asil üye olarak Yalova Valisi Tuğba YILMAZ'ın seçilmesi konusu müzakereye açıldı. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen görev almak 
üzere Yalova Valisi Tuğba YILMAZ’ın seçilmesi husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB 
Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen görev alan ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı görevini 
yürütmekte iken Merkez Valiliğine atanan Yalova Eski Valisi Selim CEBİROĞLU'nun yerine, 4562 sayılı 
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi 
gereğince, adı geçen Müteşebbis Heyetine asil üye olarak Yalova Valisi Tuğba YILMAZ'ın seçilmesi konusu 
müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini 
temsilen görev almak üzere Yalova Valisi Tuğba YILMAZ’ın seçilmesi husus oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
           
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.06.2016 Salı günü saat 09.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Temmuz ayı 
olağan toplantısının ikinci birleşimine 12.07.2016 Salı günü saat 09.00’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 toplantıya iştirak ettikleri, Ahmet Kaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 



 

 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, çeşitli bankaların bankamatik koyma talebine istinaden, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi uyarınca, Merkez İlçede bulunan 
Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu bahçesindeki uygun alanlara, okuldaki eğitim öğretimi engellemeyecek ve 
okulun mimari özelliğini bozmayacak şekilde ATM kurulması için gerekli yerin bankalara kiraya verilmesi 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi ile Okul Aile Birliği arasından bir protokol yapılması ve 
buradan elde edilecek gelirin okul bakım ve onarım giderlerinde kullanılması kaydıyla, Yalova Merkez 
İlçede bulunan Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu bahçesindeki uygun alanlara, okuldaki eğitim öğretimi 
engellemeyecek ve okulun mimari özelliğini bozmayacak şekilde ATM kurulması için gerekli yerin, uygun 
fiyat teklifinde bulunan talep sahibi bankalara kiraya verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında 
elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında bulunan ₺1.500.000,00 tutarındaki ek gelirin, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi 
uyarınca, ekli cetvelde belirtildiği şekilde bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, 2016 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen toplam 
₺1.500.000,00 tutarındaki ek gelirin bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile söz konusu ödeneğin 
₺1.100.000,00 sinin Yol Yapım Giderleri faslına, ₺200.000,00 sinin yeni açılacak Çocuk Oyun 
Parkı ve Jimnastik Grubu Yapım Projesi faslına, ₺200.000,00 sinin ise yeni açılacak Minibüs 
Durağı Yapım Projesi faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
        
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 44.77.01.02 Kurumsalı 
altındaki Temsil ve Tanıtım Giderleri faslında bulunan ödeneğin ₺100.000,00 sinin bütçenin Yol Yapım 
Giderleri faslına aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis 
üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, temsil ağırlama için bu ödeneğe ihtiyaç duyulup duyulmadığı 
yönünde Sayın Valimizin görüşünün alınıp alınmadığını sordu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; Yol Yapım Giderleri faslına ek bütçe ile ödenek ayrılması ve söz konusu 
ödeneğin temsil ağırlama ve tören giderlerinde kullanılmasına ihtiyaç bulunması nedeniyle, bahse konu 
ödeneğin Yol Yapım Giderleri faslına aktarılmasına gerek olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
           
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 06.04.2006 tarih ve 47 sayılı kararı ile İl Özel 
İdaresi adına 10 yıllığına kiralanan ve 2016 yılı Nisan ayı itibariyle kira süresi sona eren Yalova Kent 
Ormanı içi dinlenme yerinin yeniden kiralanıp kiralanmayacağı teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi, söz konusu kent ormanı mesire yerinin İl Özel İdaresi adına kiralanmasına yönelik bir ihtiyacın 
bulunmaması, kiralanması halinde mali açıdan bir getirisinin olmadığı gibi temizliği ve bakımı konularında 
İdare açısından külfet doğurmaktan başka bir yararının olmaması ve bu yerin kiralanması yönünde 
başkaca bir talebin bulunmaması nedeniyle, bahse konu kent ormanının İl Özel İdaresi tarafından yeniden 
kiralanmasına gerek olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.07.2016 Çarşamba günü saat 09.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Temmuz ayı 
olağan toplantısının üçüncü birleşimine 13.07.2016 Çarşamba günü saat 09.00’da Meclis Birinci Başkan 
Vekili İbrahim Akay’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’un toplantıya iştirak ettikleri, Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in ise il dışında olması 
nedeniyle toplantıya iştirak edemediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
      



 

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 27-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında Balkan Ülkelerinde 
düzenlenecek olan Basketbol ve Güreş müsabakaları organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, BAL-
GÖÇ Derneğine maddi destek sağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 30.06.2016 tarih ve 2985 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 
alarak, mevzuat açısından yardım yapılması uygun olmayan derneklerin yardım taleplerinin meclisin 
gündemine alınmasının doğru olmadığını, bu tür taleplerin Başkanlık Makamı ve İdarenin yetkilileri 
tarafından iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Meclis Başkan Vekili İbrahim Akay tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim ve Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
           
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 15-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında Gürcistan’da yapılacak 
olan uluslararası dans yarışmasına katılacak olan 45 kişilik ekibin, yol ve konaklama giderlerinin 
karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi 
hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi 
bütçesinin kısıtlı olması ve mevcut bütçede bu gibi giderlerde kullanılmak üzere ödenek bulunmamasının 
yanı sıra bu tür faaliyetler için derneklere yardımda bulunulmasının mevzuat açısından sorun teşkil edecek 
olması nedeniyle, bahse konu etkinlik için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesinin uygun 
olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, mevzuat açısından yardım yapılması uygun olmayan 
derneklerin yardım taleplerinin meclisin gündemine sevk edilmeden Başkanlık Makamı ve İdare tarafından 
durumun ilgililere bildirilmesi yönündeki önerisini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, bu tür 
taleplerin meclisin gündemine alınmaması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
          
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İlimiz sınırları içerisinde İl Özel İdaremizce yapılan ve DSİ 
Bölge Müdürlüğünce planlananların dışındaki göletlerin uygun tarımsal havzalarının belirlenerek yerlerinin 
tespit edilmesi ve yapılacak göletlerden daha fazla verim sağlanması amacıyla önceliğinin tespit edilmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan rapordaki önceliğe göre tespit 
edilen gölet ve sulama projelerinin programa alınarak bütçe imkânları çerçevesinde hayata geçirilmesi, 
DSİ Bölge Müdürlüğünce planlanan göletlerin ise biran evvel kendi yatırım programına alınması için 
gerekli girişimlerde bulunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 14.07.2016 Perşembe günü saat 09.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Temmuz ayı 
olağan toplantısının dördüncü birleşimine 14.07.2016 Perşembe günü saat 09.00’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, 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 ettikleri, Hüseyin İnce’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya 
iştirak etmeyen bu üyenin izinli sayılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, 6360 sayılı Yasayla köy statüsüne dönüştürülen İlimiz, Çınarcık 
İlçesi, Kocadere Köyünde ikamet eden köy sakinlerinin emlak vergisi ödeme zorunluluğunun olup 
olmadığının araştırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
Mevzuat Hükümleri ve Maliye Bakanlığından alınan görüş yazıları birlikte değerlendirildiğinde, Çınarcık 
Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanı dışında bulunan Kocadere Köyü sakinlerinden 01.04.2014 
tarihinden sonra emlak vergisi alınmasının uygun olmadığı kanaatine varılmış olup, köy sakinlerinin 
mağduriyetine meydan verilmemesi için İl Özel İdaresi tarafından konunun ilgili belediyeye bildirilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  



 

         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu içerisindeki 
köylerimizde bulunan içme suyu depolarının mevcut durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, 
bağlantı hatları ve su debi miktarları, mevcut nüfus ve gelecekteki nüfus artışına cevap verip 
veremeyeceği konularının araştırılması ve tespit edilecek sonuca göre gerekli bakım ve onarım işlerinin 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden 
İbrahim Dönertaş söz alarak, komisyon çalışmaları sırasında özellikle Armutlu İlçemize bağlı köylerin yaz 
aylarında birkaç kat artan nüfus projeksiyonu dikkate alınarak buna göre gerekli çözüm önerilerinin 
getirilmesi gerektiğini dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, bu tür altyapı çalışmaları yapılırken yaz 
aylarındaki nüfus artışlarına göre yatırım yapılmasının doğru olmadığını, mevcut nüfus durumları göz 
önünde bulundurularak yatırım kriterleri çerçevesinde gerekli çözüm önerilerinin geliştirilmesinin daha 
doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin yetki ve 
sorumluluğu içerisindeki köylerimizde bulunan içme suyu depolarının mevcut durumları, kapasiteleri, 
bakımlı olup olmadıkları, bağlantı hatları ve su debi miktarları, mevcut nüfus ve gelecekteki nüfus artışına 
cevap verip veremeyeceği konularının araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre bundan sonraki yatırım 
planlarının belirlenmesi, bütçe görüşmelerinde bu hususların esas alınarak buna göre ödenek ayrılması ve 
içme suyu sorunun ortadan kaldırılması konusunda İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak 
sonucunun bir rapor halinde komisyonlara iletilmesinden sonra, konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, il özel idaresinin sorumluluğunda olan içme sularının Halk 
Sağlığı Müdürlüğünce yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin İl Özel İdaresince ödenmesi teklifi hakkında Plan 
ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; keyfi uygulamaların önüne geçmek ve su analizleri 
konusunda doğabilecek ihmalleri önlemek amacıyla, Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğüne yaptırılan tahliller 
dâhil olmak üzere yılda ne tür ve kaç kez tetkik ve tahlilin yapılacağının belirtilmesi, su analizlerinin belli 
bir denetim altında Köy Muhtarı veya Köy İhtiyar Heyetinden bir üyenin katılımı ile ve İl Özel İdaresinin 
bilgisi dâhilinde yapılmasına özen gösterilmesinin yanı, uygulamalar esnasında ortaya çıkabilecek 
tereddütleri giderici mahiyetteki ifadelerin yer alacağı İl Özel İdaresi ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında 
bir protokolün hazırlanarak imza altına alınmasından sonra, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 53. maddesi gereğince, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresinin 
görev alanında bulunan köylerde yapılan su tetkik ve analiz ücretlerinin İl Özel İdaresi bütçesinin İçme 
Suları faslındaki ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 14.07.2016 tarihli dördüncü birleşiminde Meclis Başkanı tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 14.07.2016 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önergede 
belirtilen, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 27.08.2015 tarih ve 21732 sayılı yazılarında belirtilen, İlimiz 
Merkez, Soğucak Köyünün yerleşim alanı içerisinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 167 ada, 25 
sayılı parselde açık spor tesisi, voleybol, basketbol ve tenis sahalarının bulunacağı komple bir tesisin 
yapılması için proje hazırlanması ve bu projenin yatırım programına alınarak tesis/bina inşaatına 
başlanılması halinde kesin tahsisine dönüştürülmesi şartı ile bu parselin Soğucak Köyü Muhtarlığına ön 
tahsisi yapılmış olup, anılan taşınmaz üzerine söz konusu tesisin inşa edilmesi ve bu iş için gerekli 
ödeneğin temin edilmesi teklifinin, 15.07.2016 tariihinde yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirilmek 
üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 15.07.2016 Cuma günü saat 09.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Temmuz ayı 
olağan toplantısının beşinci birleşimine 15.07.2016 Cuma günü saat 09.00’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, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, 
İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya 



 

iştirak ettikleri, izinli olan Hüseyin İnce ile Hasan Çetinkaya’nın ise toplantıya iştirak etmedikleri görüldü. 
Toplantıya iştirak etmeyen Hasan Çetinkaya’nın izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, Şevket Karatay’ın maliki bulunduğu Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü 
Beldesinde kaim 744 nolu parsel üzerinde mevcut imar planı koşullarında konut yapamadığından, 
mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 745 nolu parsel ile Şevket Karatay’ın maliki bulunduğu 744 nolu parselin 
bulunduğu imar adasında fonksiyon değişikliği yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İdareye ait eski 
binanın yıktırılmasından söz edildiğini, bu binanın yıkımının yapılabilmesi için teknik elemanlar tarafından 
gerekli incelmenin yapılarak konu hakkında teknik rapor hazırlanması gerektiğini, bu hususta rapor 
hazırlandıktan sonra konunun il genel meclisince değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönündeki 
görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, teknik raporun hazırlanmasından sonra konunun 
bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan,  jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve 
işletilmesi sırasında oluşacak tereddütlerin giderilmesi amacıyla gerekli olan bilimsel çalışmaların yapılması 
için mali kaynağın temin edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu konularda uzman olan AFJET firmasının iyi bir çalışma 
yaptığını, rapordan anlaşılan, jeotermal kaynaklara sayaç takılmasının ve en düşük ücret de olsa belli bir 
bedelin belirlenmesinin mevzuatın bir gereği olduğunu, mevzuat gereklerinin yerine getirilmemesi 
durumunda meclis üyeleri olarak hukuki açıdan sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum dedi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, komisyon raporları doğrultusunda gerekli 
çalışmaların yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre 
verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.    
      
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 14.07.2016 tarihli dördüncü birleşiminde 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilen, Soğucak Köyünde komple bir spor tesisi yapılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; il özel idaresinin kısıtlı olan bütçesinden Soğucak Köyünde yapılması planlanan spor tesisi 
projesi maliyetinin karşılanması mümkün olmadığından, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 27.08.2015 tarih 
ve 21732 sayılı yazıları ile ön tahsisinin yapıldığı anlaşılan İlimiz Merkez, Soğucak Köyü yerleşim alanı 
içerisinde mülkiyeti Hazineye ait 167 ada, 25 sayılı parsel hakkında yatırım projesi hazırlanması, bu 
projenin yatırım programına alınması ve bu arsa üzerine açık spor tesisi, voleybol, basketbol ve tenis 
sahalarının bulunacağı komple bir tesisin yapılması için alınan kararla birlikte hazırlanan projenin Gençlik 
ve Spor Bakanlığına sunulması ve Bakanlıktan ödenek talebinde bulunulması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Meclis üyelerinden Murat Bektaş ve Bahar Doğan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
15.07.2016 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, önergede belirtilen, yeni gelişen teknolojik ürünlerden azami derece faydalanmak ve bu 
teknolojik ürünlerin kullanılarak il özel idaresinin görev alanında yapılacak alt ve üstyapı hizmetlerinin 
daha modern hale getirmek ve daha az mali kaynağın kullanılarak daha fazla hizmet üretmeye imkân 
sağlamak amacıyla, İl Özel İdaresinin görev alanına giren konularda gerekli teknik inceleme ve araştırma 
yapmak, bölgedeki mahalli idareler ve yerel yönetimlerin iş ve işleyişini yerinde görmek, o bölgelerdeki 
mahalli idareler ve yerel yönetim yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunmak ve yerel yönetimler arasındaki 
işbirliğini tesis ve güçlendirilmek üzere iş gezisi düzenlenmesi ve bu iş gezisine meclis (komisyon üyeleri) 
üyelerinin katılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Meclis üyelerinden İbrahim Akay tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen sözlü önergesinin 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, sözlü önergede belirtilen 
İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunun çözüme 
kavuşturulması amacıyla İdare tarafından gerekli teknik incelemelerin yapılarak, inceleme sonucuna göre 
ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu havuzunun İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yaptırılması teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
   



 

Gündemin on yedinci maddesinde yer alan dilek ve temenniler maddesi kapsamında Meclis Üyelerinden 
Bahar Doğan söz alarak, Altınova bölgesinde yapımı devam eden ve bir Devlet Yatırımı olan Otoyol projesi 
altyapı çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemenin temini için aldığımız kararda 
belirtilen belli şartlara bağlı kalmak kaydıyla talepte bulunan firmaya geçici süreli izin verildiğini, ancak 
geçici izin alan firmanın, malzemeyi üçüncü şahıslara satışı için açılan ihaleye katılma teşebbüsünde 
bulunduğunu, daha sonra ihaleye katılmaktan vazgeçtiğini, geçici ruhsatlı tesisten hiçbir suretle üçüncü 
şahıslara malzeme satılmaması gerekirken, bu tesisten malzemenin satılıp satılmadığına yönelik gerekli 
denetimlerin yapılıp yapılmadığını, alınan tedbirler ve yapılan denetimler hakkında İdare tarafından 
meclisin bilgilendirilmesini talep ediyorum dedi. Ayrıca; Karayollarının sorumluluk alanında bulunan üst 
geçitlerin merdiven başlarının kapatılması ve üst geçitlerde bulunan ve tehlike arz eden kalıntıların 
buralardan kaldırılması gerektiğini, bu hususta gerekli tedbirlerin alınması için durumun Sayın Valimizin 
bilgisine sunulmasının yararlı olacağını dile getirdi. 
  
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Ağustos ayında 
yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının 01.08.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan 
Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2016 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısına son verildi.  
 
 
 
 


