
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.05.2016 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 Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Kesin 
Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince görüşülerek karara 
bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih 2001 sayılı kararı okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi 
gereğince, 1. Dereceli Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, yerine 1. Dereceli Yazı İşleri Müdürlüğü 
kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2002 
sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Sayıştay sorgusunda da bu konudan bahsedilmiş, Bilgi 
İşlem Müdürlüğü kurulurken yanlış karar alındığı o zamanda söyledim hatta Sayın Valiye suç duyurusunda bulunacağımı 
dile getirdim. Fakat idare hatayı hata ile düzelttiği için yeniden meclisten bir karar alınmasını istemektedir. Hata hatayla 
düzeltilemez. Bu konuda meclise bilgi verilmesini istedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan söz alarak, bu 
müdürlüğün kurulması ile Sayıştay sorgusuna alınan konunun aynı olmadığını yalnızca zamanlama hatası olduğunu ve 
neden bu müdürlüğün kurulması gerektiği konusunda meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Bahar Doğan tekrar söz 
alarak, Yazı İşleri Müdürlüğü olmadan bu güne kadar idare nasıl işlem yapmış bunu anlamış değilim, birde Sayıştay’ın 
sorgusunda bu müdürlük konusunda eleştirisi hakkında idareden bilgi isteyeceğim dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 1. Dereceli Bilgi İşlem 
Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, yerine 1. Dereceli Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Genel 
Meclisinin 11.12.2015 tarih ve 222 sayılı kararına istinaden uygulanan, “Çınarcık Balıkçı Barınakları Balıkçı Dolaplarının 
İyileştirilmesi Projesi” kapsamında alınan malzemelerin (Konteyner, WC, Soğuk Hava Depoları) Yalova Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2006 
sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü 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, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (c) fıkrası ile 10. maddesinin (f) fıkrası uyarınca yeniden kiralanıp 
kiralanmayacağı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2000 sayılı yazıları okundu. Meclis 
üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, burasının 10 yıllığına Teşvikiye Belediyesine verildiğini eğer belediyenin yine böyle 

bir talebi varsa direk belediye tarafından kiralanmasının daha uygun olacağını söyledi. Meclis Başkanı tarafından meclise 
konu hakkında bilgi verildi. 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 03.05.2016 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.05.2016 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, 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 beşinci maddesinde yer alan, Ülke genelinde artan terör eylemelerinden ötürü bölücü terör örgütü tarafından 
kolluk kuvvetlerine ait nöbet yerlerine yönelik silahlı ve bombalı eylemler artmakta olup, bu eylemlere karşı gerekli 

tedbirleri almak amacıyla, İl Jandarma, Merkez İlçe Jandarma ve Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binaları 
nizamiyelerine kurşungeçirmez kulübe konulması için ₺155.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2009 sayılı yazıları okundu. Meclis Üyelerinden İbrahim Akay söz 
alarak, bu konunun daha önce meclise geldiğini ve değerlendirdiklerini neden yeniden gündeme geldiğini dile getirdi. 
Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Ülkemizde meydana gelen terör olayları ve düzensiz göç faaliyetlerinden dolayı 
terör nitelikli toplumsal olaylar ve yasadışı göçmenlerle mücadele sırasında kolluk kuvvetlerinin ihtiyacı olan vücut 
koruyucu teçhizat, jop, kalkan, başlık vb. malzemelerin temininde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ₺60.000,00 ödeneğin 
tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2011 sayılı yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Jandarmayı vatandaşlara tanıtmak, yapılan faaliyetler hakkında bilgi vermek, 

vatandaşın kolluk birimleri ile iletişimini güçlendirmek, kolluk hizmetlerinde verimliliği arttırmak maksadıyla 14 Haziran 
2016 günü icra edilecek jandarmanın kuruluşunun 177’inci yıl kutlamalarında vatandaşlara jandarmayı tanıtıcı objelerin 
verilmesi ve tanıtım amaçlı organizasyonların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan ₺15.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ile 
ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2010 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 7-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında kutlanacak olan Karayolları Trafik Güvenliği 
Günü ve Trafik Haftası nedeniyle İlimiz genelinde dağıtılacak olan promosyon ürünlerinin temininde kullanılmak üzere, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden ₺1.500,00 ödenek tahsis 
edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2008 sayılı yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 

5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden Muharrem Soyer ve 
Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.05.2016 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Emlak vergisinin mücavir alanda dışında kalan 
yerlere uygulanmadığını ancak Kocadere gibi gelişmiş bir yerin vergi ödememesi gibi bir durum söz konusu olamaz. 
Maliye bakanlığının böyle beldelerin en yakın belediyelere Emlak vergisi ödemeleri için bir kararı olduğunu bildiğini, hangi 
belediyeye vergi ödemeleri gerekeceğini ya da hiç vergi alınmaması konusunda bizim bir karar alma yetkimizin 
olmadığını, komisyon olarak değerlendirme yapılabileceğini dile getirdi. Meclis Üyelerinden Muharrem Soyer söz alarak, 
iptal edilen belediyelerden 5 yıl emlak vergisi alınmadığını bu yüzden bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi. Meclis 
Başkanı tarafından meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.05.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.05.2016 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, 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, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü, Karatepe Mahallesi yollarının parke 
yapılması ve adı geçen mahalleye kanalizasyon şebekesi tesis edilmesiyle birlikte varsa sorun teşkil eden diğer 
kanalizasyonların tespit edilerek bakım ve onarım işlerinin bir arada değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okundu. Meclis 

üyelerinden Muharrem Soyer söz alarak, Şenköy Köyü, Karatepe Mahallesi yollarının parke yapılması ve adı geçen 
mahalleye kanalizasyon şebekesi tesis edilmesi için neden süre istendiğini dile getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay 
neden süre istendiği konusunda bilgi istedi. Meclis Başkanı söz alarak, söz konusu mahalleye parke taşı ve kanalizasyon 
için encümen kararı aldıklarını o konuda süre istenmediğini, varsa sorun teşkil eden diğer kanalizasyonların tespit edilerek 
bakım ve onarım işlerinin bir arada değerlendirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiği için süre istendiğini söyledi. 



 

 
Gündemin onuncu 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 
parselin tevhid, ifraz, yoldan ihdas ve yola terk işlemleri yapılarak yapılaşmaya uygun 250 m² civarında arsa edinilmesi ve 
taşınmazın kalan kısmının bila bedel veya takas yoluyla terk edilmesi talebiyle ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 2007 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından senaryosu 
onaylanan “Samur Nerede” adlı müzikli tiyatro oyununun ücretsiz olarak Yalova İl ve İlçelerindeki okullarda oynanması 
için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık 
Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, il özel idaresi bütçesinin kısıtlı olması ve mevcut bütçede bu gibi 
hizmetlerde kullanılacak ödenek bulunmaması nedeniyle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
doğrultusunda Yalova İl Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, biyoçeşitliliğimizi ve yaban hayatımızı tanıtacak ve 
biyokaçakçılıkla mücadele konusunda bilinçlendirecek eğitimler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü tarafından senaryosu onaylanan “Samur Nerede” adlı müzikli tiyatro oyununun ücretsiz olarak Yalova İl ve 
İlçelerindeki okullarda oynanması için İl Özel İdaresinden talep edilen ödeneğin tahsis edilmesinin uygun olmadığı hususu 
oylandı oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesinde kurulması planlanan Mobil Elektronik 
Sistem Entegrasyonu için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda  belirtildiği gibi, Subaşı Beldesinde kurulması planlanan Mobil 
Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Sistemi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması 
talep edilmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda, il özel idaresinin kısıtlı olan bütçesi göz önünde bulundurularak, 
öncelikle il ve ilçelerde kurulması gereken kamera sistemlerinin tamamlanmasından sonra ödenek durumuna göre 
beldelerde kurulması planlanan güvenlik kameraları için ödenek tahsisi konusunun değerlendirmeye alınması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İlimiz Altınova İlçesi Sermayecik Köyü Çilek Festivali için 2015 Mali Yılında İl Genel Meclisinin 05.04.2015 tarih ve 77 sayılı 
kararıyla ₺15.000,00 ödenek ayrıldığı ve Altınova KHG Birliğine aktarıldığı ve yılı içerisinde harcanamayan ödeneğin 

15.05.2016 tarihinde düzenlenecek olan Sermayecik Çilek Festivalinde kullanılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli 04.05.2016 tarih ve 2051 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
Cuma günü yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İlimiz Altınova İlçesi Sermayecik Köyü Köy Meydanına Çilek Markasını anımsatan proje için hazırlanan keşif tutarı olan 
₺20.196,68 ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Bütçesinden karşılanması ile ilgili bir İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli 04.05.2016 tarih ve 2051 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.   
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.05.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.05.2016 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 on üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Elmalık Köyünde bulunan Salim Delen İlkokulunun 
arkasındaki alana yapılması planlanan ve projesi hazırlanan futbol antrenman sahasının programa alınarak, söz konusu 
projenin gerçekleştirilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyonda belirtildiği gibi ancak il özel idaresinin kısıtlı olan 
bütçesinden proje ve keşif özetinde belirtilen maliyetin karşılanması mümkün olmadığından, önem ve öncelik arz eden 
söz konusu projenin hayata geçirilmesi için alınan meclis kararıyla birlikte futbol antrenman sahası projesinin Bakanlığa 
sunularak, Bakanlıktan ödenek talebinde bulunulması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik 

olarak enerji üretimi ve ısıtma uygulamalarına uygun jeotermal akışkanlar hariç, diğer akışkanların bulunduğu alanlarda 
akışkanın öncelikli olarak sağlık ve termal turizm amaçlı kullanılması için Yalova’da kullanımda olan jeotermal suların 
yanlış ve tedbirsiz kullanımdan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyonda 
belirtildiği gibi jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik öncelikli olarak enerji üretimi ve 
ısıtma uygulamalarına uygun jeotermal akışkanlar hariç, diğer akışkanların bulunduğu alanlarda akışkanın öncelikli olarak 
sağlık ve termal turizm amaçlı kullanılması için Yalova’da kullanımda olan jeotermal suların doğru yönetilmesi ve yanlış ve 
tedbirsiz kullanımdan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi için Afjet firması tarafından yürütülmekte olan 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak rezerv doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması konusunun detaylı bir şekilde 
irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, İlimiz çiftçilikle uğraşan üreticilerimizin tarımsal gelirlerinin arttırılması 
amacıyla, kuru tarım alanlarının sulu tarım arazilerine dönüştürülerek birim bazda daha fazla ürün elde etmek için, İlimiz 
sınırları içerisinde İl Özel İdaresince yapılan ve DSİ Bölge Müdürlüğünce planlanan göletlerin dışında uygun tarımsal 
havzaların belirlenmesi ve yapılacak göletlerden daha fazla verim elde edilmesi için önceliğin tespit edilmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Murat Beştaş söz alarak, 
köylerimize bu güne kadar İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kanalıyla yapılmış olan hizmetler hakkında meclis 
üyelerine ve basına açıklamada bulunda. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel 
İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kanalıyla uygun tarımsal havzaların belirlenmesi ve buralarda yapılacak göletlerden 
daha fazla verim elde edilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonumuza iletilmesinden sonra 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.       
 
İlimizde Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Belediyesi Balıkhane yolunun önem ve arz eden bir bölge olması ve ayrıca belediyenin 
su arıtma tesisinin o bölgede yapılmış olması nedeniyle yolda bozulmalar meydana geldiğinden Elif Aile Çay Bahçesi-
Balıkhane ve Teşvikiye Belediyesi Su Arıtma Tesisi arasındaki yolun sathi kaplama yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım 
ve İnşaat Müdürlüğünün 05.05.2016 tarih ve bila sayılı talep 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. 

 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.05.2016 tarihli yazılarında belirtilen 2016 Yılı KÖYDES 
Uygulamaları için gönderilen KÖYDES ödeneği hakkında Meclis Başkanı tarafından meclise bilgi verildi. 
 
Türkiye İl Genel Meclis Üyeleri Derneği Genel Başkanı tarafından gönderilen tebrik mesajı okundu.   
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.05.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mayıs ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.05.2016 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 on altıncı maddesinde yer alan, İlimiz, Armutlu İlçesi, Odunyolu, Baklab-Soğanlı Tepe, Ayvalık Tepe, Karasu, 
Tozdağı, Bayramtarla Mevkilerinde kurulması planlanan Yalova Rüzgar Enerjisi Santrali (YALOVARES) Projesinde teknik 
gerekçelerden dolayı hazırlanan 3 adet 1/5000 Nazım ve 7 adet 1/1000 Uygulama İmar Plan Paftaları ve Açıklama 
Raporunun onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden 
Bahar Doğan söz alarak, Armutlu İlçesinde rüzgar enerjisi ile ilgili talebin yapmış uygulamış sonra tesis kurulacak idarenin 
yapılması gereken idare para cezası uygulaması gerekmektedir. Bu şekilde karar alınması bir suçtur dedi. Meclis 
üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, burası özel bir şirket ama daha sonra devlete devir edilecek ve gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak tesis hakkında meclise bilgi verdi. Meclis üyelerinden Bahar 
Doğan tekrar söz alarak, o suçlu bu suçlu demiyorum yapılması gereken işlerin sırası ile yapılması gerektiğini dile 

getiriyorum, önce imar planı, inşaat ruhsatı daha sonra yapı idareye ruhsat vermesi gerekli yanlış yapıldığını ifade etti.  
Bitmiş bir binaya nasıl izin verilecek firma para kazanacak benim meclis üyesi arkadaşlarım sıkıntıya girmesini 
istemiyorum, Suç duyurusunda bulanacağım ama ileride bir sıkıntı doğabilir dedi. Muharrem Çobankent konu hakkında ki 
düşüncelerini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde; komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin 
07.05.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Armutlu İlçesi, Odunyolu, Baklab-Soğanlı Tepe, Ayvalık Tepe, 



 

Karasu, Tozdağı, Bayramtarla Mevkilerinde kurulması planlanan Yalova Rüzgar Enerjisi Santrali (YALOVARES) Projesinde 
teknik gerekçelerden dolayı değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğundan, konu ile ilgili hazırlanan 3 adet 1/5000 Nazım 

ve 7 adet 1/1000 Uygulama İmar Plan Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi 
gereğince onaylanması hususu oylandı, Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, İlami Başkan ve Mustafa Tunalı’ın ret 
oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.   
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan,  Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün kontrollüğünde ve taahhütleri altında 
yapımı devam eden Yalova – Altınova – Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan 
malzemenin temini amacıyla İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Mevkii O ada, 1751 ve 293 nolu parseller üzerinde 
geçici Asfalt Plent Tesisi kurmak için YAFA Firmasına izin verilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 
hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, tesisin kurulduğu arazi 1/25000 planda konut alanı 
içerisinde kaldığı, neden meclise geldi bu konuyu anlamış değilim. Belediye İmar Kanununa göre izin verebilirdi. Bizim 
önümüze neden geliyor yasa ile bize yetki verilmeyen bir izni neden oyluyoruz. Meclisimizin böyle yetkisi yok. Altınova 
Belediyesinin bu konu hakkında almış oldukları meclis kararı Meclis Başkanı tarafından meclisi bilgilendirmek için 
okutuldu. Meclis üyelerinden Murat Beştaş söz alarak, orası yetkili burası yetkili değil. Bu izin bizim önümüze geldiğine 
göre gerekli izinler gerekli kararlar alınarak bizim önümüze getirildi. Bu bölgede yine böyle çalışma yapılmış. 10 yıl önce 
izin verilmiş ki bir sorun çıkmamış ve 10 yıl sonra yine kurulması için izin istenecek ve yine vereceğiz. Zararları için gerekli 

tedbirler alınmış. Bizim amacımız yatırımlara engel olmak değil. Tarım alanlarına zarar verileceği düşünülmesi yanlıştır 
dedi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan tekrar söz alarak, burada hiçbir yatırımı engelleme gibi bir amacımız yok, yetkimiz 
olmayan bir şeyi onaylamak görevimiz değil, alacağımız kararın bir geçerliliği yoktur. Eğer ille oraya yapılması gerekiyorsa 
İl İdare Kurulu bu kararı alması gerekiyor. Geçici ruhsat vereceği belli dedi. Meclis üyelerinden Mustafa Tunalı söz alarak, 
bölgede tarım yapılıyor. İsteyen evinin yanına yaptırsın zararını düşünün ifadesini kullandı. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün kontrollüğünde ve taahhütleri altında 
yapımı devam eden Yalova – Altınova – Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan 
malzemenin temini amacıyla İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Mevkii O ada, 1751 ve 293 nolu parseller üzerinde 
geçici Asfalt Plent Tesisi kurmak için YAFA Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine izin 
verilmesi hususu oylandı, Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, İlami Başkan ve Mustafa Tunalı’ın ret oyuna karşı, 
diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  .  
           
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 02.05.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 47. 
maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. madde hükümleri doğrultusunda hazırlanan İl 

Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, kesin hesabı oluşturan hesap ve işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim 
edildiği ve herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 47. maddeleri gereğince İl Özel İdaresinin 
2015 Mali Yılı Kesin Hesabının onaylanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 03.05.2016 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 7-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında kutlanacak 
olan Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası nedenliyle İlimiz genelinde dağıtılacak olan promosyon ürünlerinin 
temininde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺1.500,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Karayolları 
Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası nedeniyle İlimiz genelinde dağıtılacak olan promosyon ürünlerinin temini için 
gerekli olan ₺1.500,00 ödeneğin fatura (belge) karşılığında İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2016 Mali 
Yılı Bütçesinin 44 77 35 00 00 01 3 9 -05- 03 2 6 90 (Diğer Özel Malzeme Alımları) faslındaki ödenekten karşılanması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 04.05.2016 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz Altınova İlçesi Sermayecik Köyü Çilek 
Festivali için 2015 Mali Yılında İl Genel Meclisinin 05.04.2015 tarih ve 77 sayılı kararı ile tahsis edilerek Altınova KHG 
Birliğine aktarılan ₺15.000,00 ödeneğin Sermayecik Çilek Festivalinde kullanılması teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 
05.04.2015 tarih ve 77 sayılı kararıyla tahsis edilerek Altınova KHG Birliğine aktarılan ve yılı içerisinde harcanamayan 
₺15.000,00 ödeneğin, 15.05.2016 tarihinde İlimiz, Altınova İlçesi, Sermayecik Köyünde düzenlenecek olan Çilek Festivali 
Organizasyon giderlerinde kullanılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, Risk Analiz Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Risk 
Analiz Değerlendirme Raporu doğrultusunda alınması tedbirler kapsamında aynı yerleşke içerisinde bulunan İl Emniyet 
Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ve Valilik Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla arama ve kapı detektörünün 
bulunduğu, araç ve personel girişlerinin ayrı ayrı yerlerden yapıldığı, donanımlı ve günümüzün şartlarına uygun, yüksek 
güvenlikli nöbetçi kulübesi yapılması ve bina çevre duvarlarının korunaklı hale getirilmesi amacıyla ₺150.000,00 ödeneğin 

tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.05.2016 tarih ve 2100 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.       
 



 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Haziran ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Haziran ayı olağan toplantısının 01.06.2016 

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


