
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.06.2016 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 birinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 03.04.2015 tarih ve 68 sayılı kararıyla Yalova Belediye 
Başkanlığına 5 yıllığına tahsis edilen 26 adet işyerinden, Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, Kalıcı Konutları A Blok, 2. 
Kat 53, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 67 ve 74 numaralı (10 adet) işyerlerinin tahsis işleminin kaldırılması ve söz konusu 
işyerlerinin satışının yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.05.2016 tarih ve 2343 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin il genel meclisinin bu ayki toplantısının beşinci 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci 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 ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünün 25.05.2016 tarih ve 2342 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü 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 ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 
25.05.2016 tarih ve 2344 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 dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 44.77.01.02 Kurumsalı altındaki 
01.1.1.00-05-03.06 Temsil ve Tanıtım Giderleri faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin 
₺100.000,00 sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca, ihtiyaç duyulan 
44.77.32.00-04.5.1-05-06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri faslına aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün 25.05.2016 tarih ve 2345 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 Meclis Üyelerinden Muharrem Soyer ve Ahmet Kaya tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. 
maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.06.2016 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy 
Köyünde 31 Temmuz 2016 Pazar günü 13’üncüsü düzenlenecek olan geleneksel Kızılcık Şenliği organizasyon 
giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifinin, il genel meclisinin bu ayki toplantısının beşinci 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.06.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.06.2016 Perşembe günü saat 15.30’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 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 beşinci maddesinde yer alan, köy kültürünü gençlere aşılamak, insanları birbirleriyle kaynaştırmak, örf ve 
adetlerin yaşanmasına imkan tanımak amacıyla, 31.07.2016 tarihinde Sugören Köyünde düzenlenecek olan Köy 
Şenliği organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl 
Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 
23.05.2016 tarih ve 2308 sayılı yazıları okundu. Meclis Üyelerinden Hüseyin İnce söz alarak, ihtiyaç duyulan mali 
kaynağın köy muhtarları tarafından temin edilerek bu tür organizasyonların yapılmasının daha doğru olduğunu, özel 
idare bütçesinden bu gibi organizasyonlar için ödenek tahsis edilmesinin doğru olmadığını yönündeki görüşünü 
meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin il genel meclisinin bu ayki toplantısının beşinci 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için 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, cop, kalkan, başlık vb. malzemelerin temininde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ₺60.000,00 
ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin bütçesinin kısıtlı olması ve bu gibi faaliyetlerde 
kullanılmak üzere mevcut ödeneğin bulunmaması nedeniyle, İl Özel İdaresi bütçesinden söz konusu proje bedeli olan 
₺60.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesinin uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci 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 tedbirlerin alınması amacıyla, İl Jandarma, Merkez İlçe Jandarma ve Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı 
Hizmet Binaları nizamiyelerine kurşungeçirmez kulübe konulması için ₺155.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin bütçesinin kısıtlı olması ve bu gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere mevcut 
ödeneğin bulunmaması nedeniyle, İl Özel İdaresi bütçesinden söz konusu proje bedeli olan ₺155.000,00 tutarında 
ödenek tahsis edilmesinin uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden Ali Çorbacı ve Mustafa 
Tunalı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.06.2016 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 

oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye 
Köyünde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 7 Temmuz 2016 tarihinde 115’incisi düzenlenecek olan Geleneksel 
Fevziye Güreşleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 ödenek tahsis 
edilmesi teklifinin, il genel meclisinin bu ayki toplantısının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.06.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

       
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.06.2016 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 sekizinci 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 adı geçen kuruma devredilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Çınarcık Balıkçı Barınakları Balıkçı Dolaplarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında 
alınan malzemelerin (Konteyner, WC, Soğuk Hava Depoları) Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi ile 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun, 10. maddesi uyarınca Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne devredilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin dokuzuncu 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; Yalova Kent Ormanı orman içi dinlenme yerinin 
yeniden kiralanması ihtiyacının olup olmadığı, kiralanacaksa kaç yıllığına kiralanabileceği gibi konuların detaylı bir 



 

şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu 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 organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ₺15.000,00 ödenek tahsis edilmesi 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması ve bu gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere mevcut 
ödeneğin bulunmaması nedeniyle, İl Özel İdaresi bütçesinden söz konusu proje için ödenek tahsis edilmesinin uygun 
olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerde sorun 
teşkil eden ve çevre ve sağlık açısından olumsuzluklara neden olabilecek kanalizasyonların tespit edilerek bakım ve 
onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve 
Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresinin görev 
alanında bulunan köylerde sorun teşkil eden kanalizasyon tesislerinin bütçe imkanları dahilinde gerekli bakım ve 
onarım işlerinin yaptırılması amacıyla, İl Özel İdaresi teknik elemanlarıyla birlikte yerinde gerekli incelemenin yapılarak 
sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi.  
 
15-17 Temmuz tarihleri arasında Gürcistan’da yapılacak olan uluslararası dans yarışmasında ülkemizi ve ilimizi temsil 
edecek olan Çiftlikköy Kafkas Kültür Derneği bünyesindeki oyuncu, yönetici ve müzisyenden oluşan 45 kişilik ekibin, 
yol ve konaklama giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin 
sağlanması ile ilgili Çiftlikköy Kafkas Kültür Derneğinin 03.06.2016 tarih ve 12 sayılı talep yazıları okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
   
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında, Meclis Başkanı Yaşar Demirel tarafından Meclis 
Başkanlığına hitaben verilen 03.06.2016 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 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 için gerekli olan yapım, bakım ve onarım işlerinin 
gerçekleştirilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.06.2016 Cumartesi günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

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

toplantısının dördüncü birleşimine 04.06.2016 Cumartesi 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, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Murat 
Bektaş’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen 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 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. Maliye 
Bakanlığından görüş alınması hususunun ilavesiyle komisyon raporunda belirtildiği gibi, 28.03.2014 tarihinde 6360 
sayılı Yasa ile kapanmış olan İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Belediyesi, Emlak Beyannameleri Çınarcık Belediyesine 

devretmiş olup, 2014 yılından önceki emlak vergi borçları Çınarcık Belediyesi tarafından tahsil edilip İl Özel İdaresi 
hesabına yatırılıp yatırılmadığı, 2014 yılından sonra köy statüsüne dönüşen Kocadere Köyü sakinlerinden Çınarcık 
Belediyesi tarafından tahsil edilen emlak vergi borçlarının da İl Özel İdaresi hesabına yatırılıp yatırılmadığı, belediye 
statüsünden köy statüsüne dönüşen köy sakinlerinden emlak vergisi alınmasının zorunlu olup olmadığı, alınacaksa, 
tahsil edilecek emlak vergisinin hangi kuruma yatırılacağı gibi konularda oluşan tereddütlerin giderilmesi için İdareden 



 

bilgi istenmiş olup, İdareden istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonumuza süre verilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İlimiz, 
Altınova İlçesi, Sermayecik Köyü, Köy Meydanına Çilek Markasını anımsatan proje için İl Özel İdaresi Bütçesinden 
₺20.196,68 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis 
üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Altınova İlçesinde 12 köyün bulunduğunu, çilek festivali, göletler gibi hizmetler 
için diğer köylerle kıyaslanamayacak kadar ödenek aktarıldığını, Sermayecik Köyünde gölet yapımı, çilek festivali ve 
diğer yatırımlar için fazlasıyla yardım yapıldığını, komisyon görüşmeleri sırasında, Sermayecik Köyüne daha fazla 
yardım yapılmasının diğer köylerimize haksızlık yapılmış olacağından komisyonun olumsuz görüş belirttiğini, bu 
nedenle rapora şerh koyduğunu, çilek festivali organizasyonunda birçok çevreye teşekkür edildiği halde, Altınova 
İlçesine meclisimizin katkılarıyla yapılan bunca yatırımlara rağmen meclis üyelerinin katkılarına değinilmediğini, bu 
tavrın hiç hoş olmadığını dile getirdii. Meclis üyelerinden Ali Çorbacı söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise 
iletti. Yapılan müzekkereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İlimiz Altınova İlçesi Sermayecik Köyü 
Köy Meydanına Çilek Markasını anımsatan projede kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 
Altınova Köylere Yardım faslında bulunan ödenekten, hakediş tutarı kadar ödeneğin Altınova Köylere Hizmet Götürme 
Birliği hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesinde bulunan balıkhane yolunun 
önem arz eden bir bölgede olması, ayrıca belediyenin su arıtma tesisinin o bölgede bulunması nedeniyle yolda 
bozulmalar meydana gelmiş olup, Elif Aile Çay Bahçesi-Balıkhane ve Teşvikiye Belediyesi Su Arıtma Tesisi arasındaki 
yolun sathi kaplama işinin yaptırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İlimiz Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi 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 işinin, mevcut programlı işlerin aksatılmaması kaydıyla, İl Özel İdaresi 
bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslındaki ödenek imkânlarıyla yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.06.2016 Pazar günü saat 13.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.06.2016 Pazar günü saat 13.00’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 beşinci maddesinde yer alan, Şevket Karatay’ın maliki olduğu 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 teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, konu 
hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi için İdareden bilgi istenmiş, İdareden istenen bilginin alınmasından sonra 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan,  Risk Analiz Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Risk Analiz 
Değerlendirme Raporu doğrultusunda alınacak 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 alana donanımlı ve günümüzün 
şartlarına uygun, yüksek güvenlikli nöbetçi kulübesi yapılması ve bina çevre duvarlarının korunaklı hale getirilmesi için 
₺150.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi 
bütçesinin kısıtlı olması ve mevcut bütçede bu gibi hizmetlerde kullanılacak ödeneğin bulunmaması nedeniyle, İl 
Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası ve Valilik Hizmet Binasının 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 İl Özel İdaresinden talep edilen 
₺150.000,00 ödeneğin tahsis edilmesinin uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 01.06.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Genel Meclisinin 03.04.2015 tarih 



 

ve 68 sayılı kararıyla Yalova Belediye Başkanlığına 5 yıllığına tahsis edilen 26 adet işyerinden, Merkez İlçe, Paşakent 
Mahallesi, Kalıcı Konutları A Blok, 2. Kat 53, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 67 ve 74 numaralı (10 adet) işyerlerinin tahsis 
işleminin kaldırılması ve söz konusu işyerlerinin satışının yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
10. maddesinin (f) bendi gereğince bahse konu işyerlerinin tahsis işleminin kaldırılarak satışının yapılması ve satış 
işleminin 5302 sayılı Yasanın 26. maddesinin (g) bendi uyarınca İl Encümeni marifetiyle yerine getirilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 02.06.2016 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, köy kültürünü gençlere aşılamak, insanları 
birbirleriyle kaynaştırmak, örf ve adetlerin yaşanmasına imkân tanımak amacıyla, 31.07.2016 tarihinde Sugören 
Köyünde düzenlenecek olan Köy Şenliği organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 
₺20.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Sugören Kültür Şenlikleri organizasyon giderlerinde kullanılmak 
üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Merkez Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺15.000,00 sinin 
Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.   
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 03.06.2016 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye 
Köyünde 7 Temmuz 2016 tarihinde 115’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Fevziye Güreşleri organizasyon 
giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
Geleneksel Fevziye Güreşleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 
Altınova Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺15.000,00 sinin Altınova İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 
bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 01.06.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy 
Köyünde 31 Temmuz 2016 Pazar günü 13’üncüsü düzenlenecek olan geleneksel Kızılcık Şenliği organizasyon 
giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Kızılcık Şenliği organizasyon giderlerinde 
kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin 
₺15.000,00 sinin Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Temmuz ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 11.07.2016 
Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2016 Yılı Haziran ayı olağan toplantısına son verildi.  


