
 

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

 
         5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.02.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda 
başlandı. 
         Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin 
İnce, Fehmi Öncü, 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, Muharrem Soyer’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 birinci maddesinde yer alan, son dönemde Ülke genelinde artan terör olaylarından 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 ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün 22.01.2016 tarih ve 359 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak 
toplantıya yetiştirilmek üzere, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          Gündemin ikinci maddesinde yer alan, asayiş ve trafik olaylarının önlenmesi, halkın huzur ve güven ortamının tesis 
edilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile İlimizde MOBESE Sistemi kurulmuş ve bu sayede suç ve 
suçluyla mücadele yönteminde başarıya ulaşılmış olup, Armutlu İlçesinde ihtiyaca cevap verebilecek entegre bir MOBESE Sistemi 
olmadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, Armutlu İlçesinin giriş ve çıkışlarına, ana yol 
güzergahlarına, yazın nüfusun yoğun olduğu sahillere, okul çevrelerine ve güvenlik güçlerinin gerek gördüğü diğer bölgelere 
MOBESE Sisteminin kurulması için ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.02.2016 tarih ve 
527 sayılı teklif yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Sayın Valimizin konuyu meclise teklif ettiğini, ancak 
asayiş ve güvenlik konuları ile ilgili olan bu telifin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine İlçe Kaymakamlığı 
tarafından Valilik Makamına sunulduktan sonra meclise teklif edilmesinin idari yönden daha doğru olduğunu, güvenlik ve asayişin 
hassas bir konu olduğunu ve bu konuda bir itirazlarının olmadığını, İlçedeki Emniyet Birimleri ve Kaymakamlık Makamı atlanarak bu 
şekilde teklifte bulunulmasının doğru olmadığını dile getirdi. İbrahim Dönertaş ve Murat Bektaş söz alarak konuyla ilgili görüşlerini 
meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere konunun Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 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 yalları altyapısının Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra, asfalt malzemesi ve bitüm temini ile serme 
işlemlerinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla yapılması, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan 5 köye çocuk parkının ise Armutlu 
Belediyesi imkânlarıyla yapılması ile ilgili Armutlu Belediyesinin 20.01.2016 tarih ve 237 sayılı talep yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.     
          Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.02.2016 Salı günü saat 08.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

         5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.02.2016 Salı günü saat 08.30’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 üçüncü 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 teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin 
arttırılması ve halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, İl Özel İdaresinin bütçe imkânlarıyla İl Özel İdaresinin görev 
ve sorumluluk alanında bulunan köylerde kurulan Güvenlik Kamerası Sistemine ait elektrik faturalarının İl Özel İdaresine 
gönderilmesinden sonra, güvenlik kamera sistemine ait elektrik tüketim bedellerinin fatura (belge) karşılığında İl Özel İdaresinin 
(Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinin Elektrik Alımları faslındaki ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İhtilafsız İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu tarafından Dereköy, 
Akdere Mevkiindeki 1 ve 2 nolu su kaynağının tahsisi hakkında rapor hazırlanmış olup, içme ve kullanma suyu konusunda yaşanan 
olumsuzluğun giderilmesi amacıyla Dereköy, Akdere Mevkiinde bulunan 1 ve 2 nolu su kaynağının Dereköy Muhtarlığına tahsis 
edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapım, Bakım ve Onarımı, İşletilmeleri ve Memba 
Tahsislerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan, İhtilafsız İçme Suyu Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu 
tarafından hazırlanan raporda belirtildiği üzere, içme ve kullanma suyu konusunda yaşanan olumsuzluğun bertaraf edilmesi 
amacıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy Köyü, Akdere Mevkiinde bulunan 1 ve 2 nolu su kaynağının içme ve kullanma amaçlı olarak 
kullanılmak üzere, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince Dereköy Muhtarlığına tahsis edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.02.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.02.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Birinci Başkan Vekili Muharrem Soyer’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 bir görevden ötürü il dışında olması nedeniyle toplantıya iştirak edemediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.         
        Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Yalova Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Garanti Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Süper Liginde 2016 yılı sezonunda Fransa’da final maçları eleme ayağında alınacak sonuçlara göre İspanya veya Bosna 
Hersek’te uluslararası alanda düzenlenecek olan turnuvaya katılacak sporcuların ulaşım, konaklama ve ağırlama giderlerinin 
karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yapılan bu çalışmalar için teşekkür 
ediyorum. Mecliste alınan karardan sonra ilgili Birimin bizzat bu konudaki işlemleri takip ederek hizmet alımı usullerine uygun 
şekilde sonuçlandırması, kararı alınan bu ayni yardımdan dolayı İdareden kaynaklanacak eksik işlemler nedeniyle meclisimizin 
sorumlu olamayacağını dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, komisyon raporunun hizmet alımı yöntemiyle katkı sunmak yönünde 
olduğunu, hizmet alımı uygulamasında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gereğinin eksiksiz yapılacağını belirtti. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. ve 64. maddeleri, 5393 
sayılı Belediye Kanun’un 75. maddesinin (c) bendi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 29. maddesinin 2. 
Fıkrasındaki hükümleri kapsamında ve tahsis edilen İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinin 
(Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi) faslındaki ₺30.000,00 ödeneği çerçevesinde Hizmet Alımı Yöntemiyle, İlimizi ve Ülkemizi 
Ulusal ve Uluslararası alanda başarıyla temsil eden ve kamuya yönelik faaliyetlerde bulunan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü 
Derneği bünyesindeki Yalova Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Fransa’da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan sporcuların 
ulaşım, konaklama ve ağırlama gibi giderlerinin ayni yardım olarak karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. ve 41. maddeleri ile 
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, mali saydamlık ve hesap verme 
sorumluluğu ilkesi kapsamında, kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanan 
Yalova İl Özel İdaresinin 2015 Yılı “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından 
projeksiyon sunumu eşliğinde İl Genel Meclisine bilgi verildi ve toplantıda hazır bulunan basın aracılığıyla halkın bilgisine sunuldu. 
          Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.02.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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

 
         5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.02.2016 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, 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 dokuzuncu 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. 
Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, konunun yaklaşık 4 yıldır gündemde olduğunu, İl Özel İdaresi bünyesinde bir 
laboratuvarının kurularak tahlil ve tetkiklerin bu laboratuvar tarafından yürütülmesinin mümkün olup olmadığı, laboratuvarların 
kurulması halinde, laboratuvarın İdareye olan maliyeti ve yıllık tetkik ve tahlil bedellerinin tutarının ne kadar olacağı gibi hususların 
İl Özel İdaresi tarafından etraflıca irdelenerek bir rapor halinde meclisimize iletildikten sonra konunun mecliste değerlendirilmesinin 
daha doğru olacağı kanaatinin taşıyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, İbrahim Akay’ın sözünü ettiği hususların komisyon 
raporuna ilavesiyle, raporda belirtilen huşuların yerine getirilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         Gündemin dokuzuncu 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 çalışmalarına başlanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, vermiş olduğu önerge üzerine 
konunun meclisin gündemine alındığını, çevre düzeni planının teknik ve akademik çevrelerin akademik bilgilerinden faydalanılarak 
yapılması gerektiğini, il, ilçe ve belde belediyeleri tarafından imar konularında yapılan bazı düzenlemelerin imar mevzuatına uygun 
olmadığını, plan değişikliği yapılırken, içerdiği durum itibariyle etkilenen tüm kurum ve çevrelerin görüşlerinin alınması, mutlak 
tarım arazileri, kıyı kenar durumları, sanayi, tarım, turizm, eğitim, kültür, çevre ve orman, nüfus yoğunluğuna göre yapılaşma 
yönlerinin teknik, idari ve hukuki açıdan tüm gerekleri yerine getirildikten ve A Sınıfı Ruhsata sahip Şehir Plancısı ve Şehir Plancıları 
Odası gibi. tarafların görüşleri alındıktan sonra çevre düzeni planının onaylanması gerektiğini, bütün gerekleri eksiksiz olarak yerine 
getirilmeden plan yapılması halinde ileride sorunların yaşanmasına neden olabileceğini ve yapılacak plan için harcanacak kamu 
kaynağının heba olacağını, ayrıca İlimizin birinci derecede riskli deprem bölgesi olduğunu, alt ve üst ölçekli planlar yapılırken bu 
hususun göz önünde bulundurulması gerektiğini, yanlış kararlar alınarak belediye ve il genel meclisi üyelerinin hukuk önünde zor 
durumda bırakılmasının doğru olmadığını, varsa zorunlu ihtiyaç, planın ruhuna ve mevzuat gereklerine uygun plan yapılmasının 
daha doğru olacağını, Sayın Valimize buradan arz ediyorum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerinin uyarılmasını ve ÇDP’nin 
ruhuna aykırı plan yapılmasına izin verilmemesi yönünde hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum dedi.  

İbrahim Akay’da söz alarak, plan değişiklikleri ve 1/50000 ÇDP çalışmaları hakkında İdarenin teknik ve yetkili elemanları 
tarafından meclisin bilgilendirilmesini talep ediyorum dedi.  İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; mevcut 1/25000 Ölçekli 
Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve 
politikalarına aykırılık teşkil ettiğinden, konunun etraflıca irdelenerek, var olan sorunların giderilmesi ve tespit edilen ihtiyaçların 
karşılanması amacıyla Sayın Valimizin koordinasyonunda temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve 
bilimsel olarak çalışmalarına başlanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı konusunun tüm paydaşlarıyla müzakere edilmesi 
ve bu hususta başlatılan çalışmanın tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması 
için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
         Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.02.2016 Cuma günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
         5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 05.02.2016 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, 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 onuncu maddesinde yer alan, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 
25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm 
merkezlerinde kullanılan jeotermal kaynaklar için su kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen 
doğrultuda sağlıklı bir kararın alınabilmesi amacıyla; turizm bölgesi olarak tescil edilen bölgelerin sınırlarının nereleri kapsadığı, 
turizm bölgesi olarak ilan edilen sınırların içerisinde jeotermal kaynak kullanan belediyeler veya özel firmaların bulunup 
bulunmadığı, ayrıca jeotermal kaynak kullanan turizm belgeli tesislerin olup olmadığı, varsa bu tesislerin hangileri olduğu hususunda 
İdare kanalıyla ilgili kurumlardan (Armutlu ve Termal Belediye Başkanlıkları ile Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğü) bilgi alınarak 
komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.      
         İl Genel Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 01.02.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, son dönemde Ülke genelinde artan terör olaylarından ötürü bölücü 
terör örgütü tarafından özellikle askeri birlikler ile kolluk kuvvetlerinin hizmet binalarına yönelik silahlı ve bombalı eylemlere karşı 
gerekli tedbirleri almak amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ile İlçe ve Karakol Komutanlıkları Hizmet Binalarına 10 ayrı 
noktada 40 kamera ile sağlanan görüntüleme sisteminin yenilenmesi için ₺120.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; ödenek alınabilecek 
fasıl maddelerinin araştırılması ve yapılacak araştırma sonucunda bütçe imkânları dâhilinde gerekli ödeneğin tahsis edilmesi 
konusunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         İl Genel Meclisinin 2016 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 01.02.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Armutlu İlçesinde MOBESE Sistemi kurulması için ödenek tahsis 
edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi, halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile 
İlimizde MOBESE Sistemi kurulmuş ve bu sayede suç ve suçluyla mücadele yönteminde başarıya ulaşılmış olup, Armutlu İlçesinde 
ihtiyaca cevap verebilecek entegre bir MOBESE Sistemi olmadığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri 
kapsamında, Armutlu İlçesinin giriş ve çıkışlarına, ana yol güzergahlarına, yazın nüfusun yoğun olduğu sahillere, okul çevrelerine ve 
güvenlik güçlerinin gerek gördüğü diğer bölgelere MOBESE Sisteminin kurulum giderlerinde kullanılmak üzere talep edilen ödeneğin 
tahsis edilmesi konusunun detaylı bir şekilde irdelenerek, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         İçme Suları Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin  (i,j,k,l,m) bentleri gereği yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde 
talep edilen bakım ve onarım işleri için işçiliği köy muhtarlığı tarafından karşılanacağı taahhüt edilen küçük çaplı ilave içme suyu 
tesisleri için yapılacak limit yardımına İçme Suyu Limit Teknik Komisyonunca belirlenen limit yardımı üst sınırının belirlenmesi ile 
ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 09.02.2016 tarih ve 613 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 İli sınırları içerisinde İl Özel İdaresinin yetki alanında kalan bölgelerde; 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 ve bu fasıl maddesinde bulunan ödeneğin kaçak ve riskli yapıların yıkım işinde de 
kullanılması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 09.02.2016 tarih ve 612 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. 

İl Genel Meclisinin almış olduğu karara istinaden, jeotermal rezerv çalışmasının yapılabilmesi için gerekli olan finansman 
kaynağının temin edilmesi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 16301 
sayılı yazıları ve ekindeki Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün 29.05.2015 tarih ve 2300 sayılı 
yazıları bilgilendirme amacıyla meclis üyeleri huzurunda okundu. 
        Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Mustafa Tunalı söz alarak, Tonami Meydanındaki alt geçit 
çalışmalarının çok ağır yürüdüğünü, oradaki çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığını, bu 
durumun halkımızın mağduriyetine sebebiyet verdiğini, vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması ve trafikte yaşanabilecek 
olası yoğunluğun önlenmesi için gerekli çalışmaların biran evvel tamamlanarak alt geçitlerin hizmete alınması gerektiği yönündeki 
görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
       Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Mart ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Mart ayı olağan toplantısının 01.03.2016 Salı günü saat 15.30’da İl Özel 
İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2016 Yılı Şubat ayı olağan toplantısına 
son verildi.  


