
 

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

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

birinci birleşimine 04.01.2016 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir 
önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, 
beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması konusu müzakereye açıldı. Denetim Komisyonunun 5 kişiden 
oluşması oybirliğiyle kabul edildi. 5 kişilik Denetim Komisyonunda nispi oranlamaya göre AKPARTİ 4, CHP’nin ise 1 üye ile temsil 
edileceği görüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, AKPARTİ’den Yaşar Demirel, Murat Bektaş, Ahmet Kaya, Rahmi Demirok, 
CHP’den ise Hüseyin İnce aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucunda, 17 üyesi bulunan mecliste toplam 17 oy kullanıldı. 
Kullanılan oyların 16’sı geçerli, bir oy ise geçersiz sayıldı. Aday olarak gösterilen Yaşar Demirel, Murat Bektaş, Ahmet Kaya, Rahmi 
Demirok ve Hüseyin İnce 16’şar oy (bir oy geçersiz) aldı. Böylece 16’şar oy alan Yaşar Demirel, Murat Bektaş, Ahmet Kaya, Rahmi 
Demirok ve Hüseyin İnce 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.   
           Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il 
özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına 
yardımcı olmak üzere, aynı Kanun maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, denetim komisyonu 
emrinde uzman personel görevlendirilmesi, İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman 
personele 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrası gereğince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusu 
müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı 
Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, denetim komisyonu emrinde en fazla (azami) 20 gün süreyle 2 kişiye kadar uzman 
personelin görevlendirilmesi, denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından 
görevlendirilecek uzman personele 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 1000 gösterge rakamının 
Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük (brüt ₺88,82) ödeme yapılması hususu, 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Meclis üyelerinden Bahar Doğan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.01.2016 tarihli soru önergesi okundu. 
Önerge sahibi Bahar Doğan söz alarak, Gebze-İzmit Otoyol çalışmaları kapsamında yapımı devam eden Körfez Geçişi Köprüsünün 
tamamlanma aşamasına geldiğini, bazı belediyeler kuralları, yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak ÇDP konusunda hareket ettikleri, bu 
durumun mevzuat açısından sıkıntıya neden olacağını, sadece rantı düşünen bazı çevrelerin meclis üyelerine yanıltıcı bilgiler 
verdiklerini, bu yanıltıcı bilgiler ışığında karar alınmasının doğru olmadığını, ÇDP yapılırken nüfus yoğunluğu dikkate alınarak Kentsel 
Gelişim Alanlarının belirlendiğini, bu hususta alınacak yanlış meclis kararlarının hem mülk sahiplerini mağdur edeceğini, hem de 
hukuk önünde meclis üyelerini zor durumda bırakacağını söyledi. Önergesinin mevzuat gereği Sn. Valimizin bilgisine sunulacağını ve 
Sn. Valimizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki ilgilileri ve diğer yetkilileri uyarmasını talep ettiğini, önergede belirtilen, Belediye 
Meclislerinin almış oldukları bilhassa nüfus yoğunluğunu arttırıcı imar planı kararları;  

1- İlgili birimlerce denetleme ve incelemeye tabi tutulmakta mıdır? Tutuluyor ise; 
2- Alınan kararlar kesinleşmiş olan 1/25000 Ölçekli Yalova Çevre Düzeni Planı kararına uygun mudur? 
3- Alınan kararlar İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik’e uygun mudur? 
4- Bunlara aykırı imar planı karar alan Belediye Meclisleri var ise, imar planı iptali, kararı alanlar ile imar yetkilileri ve plan 

müellifleri hakkında hukuki işleme gidilmiş midir? 
          Yukarıda 4 madde halinde belirtilen sorulara 5302 sayılı yasanının 18. maddesi doğrultusunda cevap verilmesini talep 
ediyorum dedi.          
          Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.01.2016 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

         5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 05.01.2016 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda 
başlandı. 
         Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin 
İnce, 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, Fehmi Öncü’nün 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 üçüncü maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapım, Bakım ve Onarımı, 
İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan, İhtilaflsız İçme Suyu Memba Tahsis ve 
Tevzi Komisyonu tarafından rapor hazırlanmış olup, raporda belirtilen İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy Köyü, Akdere Mevkiinde 
bulunan 1 ve 2 nolu su kaynağının içme ve kullanma amaçlı olarak kullanılmak üzere, 167 sayılı Yeraltu Suları Hakkında Kanunun 4. 
maddesi gereğince Dereköy Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 24.12.2015 tarih ve 
5900 sayılı teklif 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 dördüncü maddesinde yer alan, Asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın 
huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kurulan Güvenlik Kamerası 
Sistemine ait yıllık elektrik tüketiminin karşılanmasında kullanılmak üzere 2016 yılı bütçesinde ₺15.000,00 ödenek ayrılması ile ilgili 
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 5974 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 

  Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları 
dışında yaptırılan bina, konut ve tesislerden, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında tahsil edilecek 
ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 

 Konutlar İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:      m²/₺ : 
 100 m² ye kadar olan yapılar için    =₺4,50 
 101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için    =₺5,50 
 151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için    =₺7,50 
 201 m² den yukarı olan yapılar için    =₺8,50 
 İşyeri-Bina ve Tesisler İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:    m²/₺ : 
 100 m² ye kadar olan yapılar için    =₺7,50 
 101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için    =₺8,50 
 151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için    =₺10,00 
 201 m² den yukarı olan yapılar için    =₺11,00 

 Bedellerin 2016 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.01.2016 Çarşamba günü saat 15.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 06.01.2016 Çarşamba günü saat 15.00’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, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, 
Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ertan Şener’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 altıncı 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 yerlerdeki gayrisıhhi ve 
sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 10 nolu kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu altındaki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere (umuma açık istirahat ve eğlence yerlere dahil) 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (f) bendi ile 
10. maddesinin (o) bendi uyarınca, 2015 yılı için belirlenen ücret tarifesinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi 
gereğince, 2016 yılında uygulanmak üzere tespit edilen ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Yeniden Değerleme Oranı 
olan %5,58 artış yapılması suretiyle 2016 yılında; 
         Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Her Türlü İşyeri İçin 1. Sınıf ₺4,10/m², 2. Sınıf ₺3,00/m², 3. 
Sınıf ₺1,75/m²,    
         Gayrisıhhi Müesseseler: 1 Sınıf Yer Seçimi Tesis Kurma İzni ₺1.975,00, Deneme İzni ₺990,00, Açılma İzni 1. sınıf ₺8,75/m², 
2. sınıf ₺5,25/m², 3. sınıf ₺1,75/m², Ruhsatta Değişiklik (yenileme, kayıp, devir) 1. sınıf ₺400,00, 2. sınıf ₺400,00, 3. sınıf ₺400,00, 
         Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Ücreti (Hafta Sonu ve Bayram Tatilleri: Her Türlü İşyeri İçin Yıllık ₺165,00.   
         Maden Üretim Faaliyetleri İçin 2016 Yılında Uygulanacak Harç Tutarı: ₺1,25/m², 
         Su İşletmelerinde 2016 Yılında Uygulanacak Ücretler: Mesul Müdürlük ₺200,00, Uygunluk Belgesi ₺580,00, Tesis İzni 
₺1.130,00, Ruhsat ₺2.320,00, İthalat İzni ₺1.160,00, İhracat İzni ₺465,00.  
         Ruhsat Levhası Yenileme: ₺83,00,   
         Reklam ve Tabela Ücretinin ise ₺67,00/m² olarak uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi 
için İl Genel Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 9 sayılı kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 
güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; komisyon raporlarının ücret karşılığında isteyenlere verilebilmesi için 2015 yılında 95 Kuruş olarak 
belirlenen bedelin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi kapsamında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2016 yılında 
uygulanmak üzere belirlenen %5,58 Yeniden Değerleme Oranına göre artış yapılarak, 2016 yılında A4 ebadındaki bir kâğıt için 
alınacak bedelin ₺1,00 olarak uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 42. maddeleri gereğince, İl Özel 
İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde 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 teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Tarımsal 
Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisin alacağı karara esas teşkil etmek üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu 
ve 42’nci maddelerine göre, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı 
olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek hizmetlerle ilgili 2015 yılı için belirlenen ücret tarifesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 68. maddesi gereğince, 2016 yılında uygulanmak üzere tespit edilen ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen 
Yeniden Değerleme Oranı olan %5,58 artış yapılması suretiyle, aşağıdaki cetvelde belirtilen ücret tarifesinin 2016 yılında 
uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER İÇİN 

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ 
 

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPILACAK HİZMETİN CİNSİ ÜCRET 

1-Tarımsal elektrik etüdü ve rapor hazırlanması ₺40,00 

2-Tarımsal su etüdü ve rapor hazırlanması ₺40,00 

3-Toprak etüdü ve rapor hazırlanması ₺40,00 

4-Su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması ₺40,00 

 
          Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.01.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 
 
      



 

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

 
         5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 07.01.2016 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, 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, Ertan Şener’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 dokuzuncu 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin, köylerin altyapısını iyileştirme 
kapsamında yapacakları veya yaptıracakları çalışmalarda İl Özel İdaresinin yol ağında bulunan yollarda kablo, boru veya büz 
döşemek üzere açacakları kanallara kablo, boru veya büzler döşenerek gömlekleme işlemi yapıldıktan sonra, kalan kısmının 
yüklenici şahıs, firma veya kuruluşlar tarafından stabilize malzeme ile doldurularak yolun sıkıştırılması ve temizlenmesinden sonra 
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından ödenek durumuna göre eski haline getirilmesi,  
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri gereğince, kamu kurum ve kuruluşları, firma veya şahısların 
kamu yararına yapacakları hizmetlerin üretimi sırasında İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yollara (tesislere) verecekleri 
zararların hesaplanmasına esas olmak üzere, İl Genel Meclisinin 02.09.2015 tarih ve 158 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 
yüksek olması ve 2016 yılı maliyetlerini karşılayacak olması nedeniyle herhangi bir artış yapılmadan 2016 yılında da aynen 
uygulanması, buna göre yolun cinsine göre KDV dâhil aşağıdaki birim bedellerinin 2016 yılında esas alınması suretiyle; 

 
        Şahıs, firma, kurum veya kuruluşların İl Özel İdaresinin hizmet alanında bulunan yollarda izinli olarak kanal açmaları, kablo, 
boru ve büz döşemeleri halinde bu iş karşılığında geçiş yaptıkları güzergâhın her bir metresi için ₺3,30 geçiş bedeli alınması, 
        Yollarda yapılacak (1) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin üç (3) katı, bir (1) metreden fazla derinlikte 
yapılacak kazılar için kazı genişliğinin dört (4) katı esas alınarak, yolun cinsine göre yukarıda belirlenen değerler ile çarpımı sonucu 
bulunacak tutarın yol kazı bedeli olarak belirlenmesi, (Trencher ile yapılan kazılarda kazı derinliğine göre 3 veya 4 kat olarak 
hesaplanacak kazı genişliğinin 50 cm’den az olması halinde kazı genişliği en az 50 cm olarak alınacaktır)  
        Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilen bedeller için;  
        İlimizde diğer kurum ve kuruluşlarca mahalli müşterek nitelikte kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak hizmetler 
için belirlenen bedelin %50’inin tahsil edilmesi, ayrıca yine kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak hizmetler esnasında 
bozulacak yolların İl Özel İdaresi Yatırım Programında bulunması ve henüz yol yapımına başlanmamış olması durumunda 
belirlenen bedelin %25”inin tahsil edilmesi, 
         İzinli kazılarda yukarıda belirlenen değerlere uygun olarak yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak yol geçiş ve yol kazı 
bedelinin ilgili şahıs, firma, kurum veya kuruluşlarca İl Özel İdaresi hesabına nakit olarak yatırıldıktan veya bu bedel karşılığı kadar 
teminat mektubunun İdareye tesliminden sonra Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile protokol yapılarak kazı işleminin başlatılmasına izin 
verilmesi, 
        Yapılacak yatırımın içme suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, haberleşme ve doğalgaz gibi temel altyapı hizmetleriyle 
ilgili olması halinde, yatırımı yapacak kurumun talep etmesine bağlı olarak Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından talep eden 
kurum ile kazı işleminin tamamlanmasına müteakip yukarıda belirlenen değerlere uygun olarak bulunacak yol kazı bedelinin ve yol 
geçiş bedelinin yatırımı yapan kurum tarafından defaten İl Özel İdaresi hesabına yatırılması hususunda bir protokol yapılarak kazı 
işlemine başlatılmasına izin verilmesi,  
        İzinsiz kazılar nedeniyle yollara zarar verilmesi halinde, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce yerinde yapılacak 
incelemeler sonucunda yollarda oluşturulan zarar tespit edilerek, yollara izinsiz olarak zarar veren kişi, firma, kurum veya 
kuruluşlardan, caydırıcı müeyyide olması açısından yolun cinsine göre bu zararın, izinli kazılar için belirlenen bedelin 5 (beş) katı 
olarak tahsil edilmesi, 
        İzinli veya izinsiz kazılar nedeniyle İl Özel İdaresi hesabına yatırılan bedel veya karşılığı teminat mektubu karşılık 
gösterilmek suretiyle İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kazı yapılan yolların eski haline getirtilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (o) bendi ve 42. 
maddesinin (e) bendi uyarınca, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu 
hazırlanması amacıyla İl Genel Meclisinin almış olduğu 08.01.2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisin alacağı karara esas teşkil etmek üzere, İl 
Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yol 

Yolun Cinci Birim (m²) Bedeli m²/₺ 

Sıcak Asfalt Kaplama m² 80,00 

Asfalt Sathi Kaplama m² 55,00 

Parke Taşı m² 40,00 

Stabilize Yol m² 10,00 

Ham Yol m² 6,00 



 

boyu tesisler ilgili hazırlanacak ön inceleme raporu için Yeniden Değerleme Oranı olan %5,58 artış yapılması suretiyle, aşağıdaki 
cetvelde belirtilen ücret tarifesinin 2016 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER İÇİN 
2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ 

 

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 

1-Yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması ₺80,00  

Görevin kurumun resmi aracıyla yerine getirilmesi halinde, yürütülecek olan hizmetlerin yerine getirileceği bölgelerin 
merkeze olan uzaklıkları dikkatte alınarak, yukarıda belirtilen ücretlere her km için 1/10 lt benzin gideri tutarı ile bir o 
kadar da araç amortisman gideri olarak ilave edilmesi.  

 
          Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının 2008/2009 sezonunda 
şampiyon olarak birinci lige yükseldiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Süper Liginde; Odeabank Galatasaray, RMK Marina Beşiktaş, KKTC Turkcell, TSK Roketsan, Kardemir Karabük, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Elit Avkatlik takımı gibi sponsor destekleri olan kulüplerin yer 
aldığını, Yalova Ortopedikler Spor Takımının Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde 7 sezondur alt liglere düşmeden 
mücadele ettiğini, 2016 yılı sezonunda Fransa’da final maçları eleme ayağında alınacak sonuçlara göre İspanya veya Bosna Hersek’te 
uluslararası alanda turnuva düzenlenecek olup, düzenlenecek olan turnuva kapsamında, organizasyona katılacak olan sporcuların 
ulaşım, konaklama ve ağırlama giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere, İlimizi ve Ülkemizi Ulusal ve Uluslararası arenada 
başarıyla temsil eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Derneğine İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması ile 
ilgili Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün 06.01.2016 tarih ve 01 sayılı talep dilekçeleri 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. 
          Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Taşköprü ve Kılıç Köyü girişlerinde Gebze-İzmir Otoyol çalışmalarından dolayı 
büyük problemlerin yaşandığını, yaşanan problemin acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini, ilgili ve yetkili kişilerin duruma 
hassasiyet göstererek vatandaşların mağduriyetini giderici tedbirleri almalarını, ayrıca bahse konu köylerin giriş çıkışlarındaki bu 
problemin çözümü ile ilgili bir çalışma programı ve takviminin mevcut olup olmadığını, konuyla ilgili verdiği bu soru önergesinin 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. maddesi doğrultusunda cevaplandırılmasını talep ediyorum dedi.                          
        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.01.2016 Cuma günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

 
         5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 08.01.2016 Cuma 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, Ertan 
Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, 
İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 
görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         Gündemin on birinci maddesinde yer alan, Gürer Madencilik tarafından talep edilen, Yalova İli, Merkez İlçe, Güneyköy, 
Yumurta Tepe Mevkiinde, Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’ne ait İ.R 58932 ruhsat numaralı maden 
sahasındaki üretim ve rezerv miktarları tükenmiş olduğundan, rödovans anlaşması yapılan İ.R 32033 ruhsat numaralı Şevket Aksoy’a 
ait maden sahası için Kamu Yararı Kararı alınması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İl Genel Meclisine yapılan talepler bu gibi talepler hakkında 
İdaredeki ilgili ve yetkililerden bilgi alındıktan sonra gerektiğinde konunun meclis gündemine alınmasının daha doğru olacağını 
söyledi. Murat Bektaş söz alarak, İl Genel Meclisinin Yalova’nın geneline hitap eden bir meclis olduğunu, her türlü taleplerin 
mecliste değerlendirilmesinin tabi olduğunu, meclis ve komisyonlar tarafından değerlendirilmesi neticesinde nihai kararın 
verileceğini, dolayısıyla konunun meçlimiz tarafından görüşülmesinin olumsuz bir tarafının olmadığını dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, İdareden alınan hukuki mütalaada belirtildiği üzere; gerek maden mevzuatında ve gerekse İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik hükümlerinde ilgili idarelere bu konuda kamu yararı kararı alma yetki ve görevinin yer 
almadığı anlaşıldığından, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy, Yumurta Tepe Mevkiinde bulunan ve 
Şevket AKSOY’a ait olup, Gürer Maden Nakliyat Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile rödovans anlaşması yapılan İ.R 32033 
ruhsat numaralı maden sahası için Kamu Yararı Kararı alınmasının uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         Gündemin on ikinci 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. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 
sorumluluğunda olan içme sularının İl Halk Sağlığı Müdürlüğü kanalıyla yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin İl Özel İdaresi 
bütçesinden ödenmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında bir 
protokol yapılması, protokolde; mevzuat hükümleri çerçevesinde yılda ne tür ve kaç kez tetkik ve tahlil yapılacağının belirtilmesi, 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 yapılmasına özen gösterilmesi, bu konuda var olan tereddütlerin giderici mahiyetteki ifadelerin 
protokolde belirtilmesi ve konu ile ilgili protokol imzalanarak ilgili komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan dilek ve temenniler maddesi kapsamında, Meclis Başkanı tarafından, Gebze-
İzmir Otoyolu çalışmaları nedeniyle Çiftlikköy İlçesi sınırları içerisindeki köylerden, köy giriş ve çıkışlarında sıkıntı yaşayan köylerin bu 
sıkıntılarının bertaraf edilmesi konusunda yapılacak çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verildi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş 
söz alarak, 15 Ocak 2016 tarihinde bu projenin özellikle bölgemizde kalan kısmının hizmete açılışının yapılacağını, bu konunun 
titizlikle takip edilerek açılışı gerçekleştirecek olan Devlet yetkilileri ve Firma yetkililerinin dikkatinin çekilmesinin gerekli ve yararlı 
olacağını söyledi. Bahar Doğan’da başka bir konuda söz alarak, İlimizde yapılan bazı davetlere meclis üyelerinin davet ediliş şekli ve 
davette karşılaştığımız durumun bizleri üzdüğünü, davetin meclis üyelerine yaraşır şekilde yapılması konusunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesinin daha şık olacağını, ilgililerin dikkatini çekmek amacıyla Sn. Başkanımızın konuyu Sayın Valimizin bilgisine sunmalarını 
talep ediyorum dedi.   
         Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Şubat ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Şubat ayı olağan toplantısının 01.02.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da 
İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2016 Yılı Ocak ayı olağan 
toplantısına son verildi.  

 

 
 
 


