
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 03.04.2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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 25. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından 3 İl Encümeni 
Üyesinin gizli oyla seçimi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, Encümen üyeliği için Yaşar 
Demirel, Yusuf Harputoğlu ve Kerem Eser aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucunda, aday olarak gösterilen 
ve geçerli 17 oyun tamamını alan Yaşar Demirel, Yusuf Harputoğlu ve Kerem Eser 1 yıl süreyle görev yapmak üzere İl 
Encümeni üyeliklerine seçildi.   
  
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan 
müzakereler neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe 

Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
birlikte, görülen ihtiyaç üzerine meclisçe kurulmasına karar verilen Tarımsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve 
Geliştirme Komisyonu, İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu olmak üzere toplam 7 adet İhtisas Komisyonunun kurulması ve 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 7’şer kişiden, diğer komisyonların ise 5’er kişiden 
oluşması oybirliğiyle kabul edildi. Kurulması kararlaştırılan komisyonlarda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere belirlenen 
adayların seçimine geçildi. Nispi temsil oranına göre belirlenen adayların seçimi için işaretle ayrı ayrı yapılan oylamada; 
         
Plan ve Bütçe Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, İbrahim Dönertaş, Ahmet Kaya, 
Rahmi Demirok ve Yusuf Harputoğlu ile CHP’den aday olarak gösterilen Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın seçilmesi 
oybirliğiyle kabul edildi.   
         
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Kerem Eser, Ali Çorbacı, Muharrem Soyer, 
İbrahim Akay ve Fehmi Öncü ile CHP’den aday olarak gösterilen Bahar Doğan ve Ertan Şener’in seçilmesi oybirliğiyle 
kabul edildi.  
         
Çevre ve Sağlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Ali Çorbacı, Muharrem Soyer, Yaşar Demirel, 
CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, AKPARTİ Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri MHP Gurubu üyesi Hasan Çetinkaya’nın 
seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, İbrahim 
Dönertaş, Ahmet Kaya ve Kerem Eser ile CHP’den aday olarak gösterilen Mustafa Tunalı’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Tarımsal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Muharrem Soyer, Yaşar Demirel, İbrahim 
Dönertaş ve Ali Çorbacı ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce’nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim Akay, Ali Çorbacı, Muharrem 
Soyer ile CHP’den aday olarak gösterilen İlhami Başkan ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. 
fıkrası uyarınca, AKPARTİ Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri MHP Gurubu üyesi Hasan 
Çetinkaya’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Rahmi Demirok, Yusuf Harputoğlu, Yaşar 
Demirel ve Fehmi Öncü ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce’nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.04.2017 Salı günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 04.04.2017 Salı günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 



 

Gündem maddelerine geçmeden önce 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, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyünde 06.08.2017 tarihinde 14’üncüsü 
düzenlenecek olan, aynı zamanda ilimizin tanıtımına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen geleneksel 
Kızılcık Şenliği organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile 
ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.04.2017 tarihli ve 1444 sayılı talep 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 dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 
5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; İl Özel İdaresinin stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürüttüğü faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin belirlenmiş 
hedefleriyle gerçekleşme durumlarını, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların 
nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de 
kapsayan malî bilgileri içerecek şekilde hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Faaliyet Raporundaki bilgi ve 
belgelerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği, herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, söz 

konusu Faaliyet Raporunun kabulü hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin 
sorumluluk alanında bulunan kültür ve turizm değerlerinin tespit edilerek tanıtılması ve ilimizin ekonomisine 
kazandırılması ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizin ekonomisine kazandırılması ve halkımızın hizmetine sunulması amacına 
yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı (Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Ahmet 
TAŞAĞIL tarafından, İlimizdeki tescilli kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması, bu değerler hakkında proje 
geliştirilerek hayata geçirilmesi yol ve yöntemleriyle ilgili il genel meclisine sunulan bilgiler de dikkate alınarak, İl Özel 
İdaresi kanalıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği ve Yalova Turizm Birliğinden, İlimizde var olan tarihi ve tescilli kültür/turizm varlıları hakkında yazılı bilgi 
alınması, yazılı bilgi alındıktan sonra, konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem Soyer, Ahmet Kaya ve İlami Başkan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
03.04.2017 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 29 Nisan 2017 
Cumartesi günü düzenlenecek olan Kocadere Şehitliği Anma Töreni organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifinin, Cuma günü yapılacak olan beşinci birleşime yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapora halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali Çorbaca ve Mustafa Tunalı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.04.2017 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 21 Mayıs 2017 Pazar günü 
düzenlenecek olan Çilek Festivali organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 
edilmesi teklifinin, Cuma günü yapılacak olan beşinci birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapora halinde meclise 
sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.04.2017 Çarşamba günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 05.04.2017 Çarşamba günü saat 09.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.  
         
Gündem maddelerine geçmeden önce 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 altıncı maddesinde yer alan, İçişleri Bakanlığından istenen ödeneğin yıl içerisinde planlanması, tahsisi ve 
aktarılması işlemlerinin bütçe tekniği açısından zaman alması ihtimali göz önünde bulundurularak, İlimizdeki Şehitliklerin 
acil ve zorunlu bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere, Şehitlik Yönetmeliği'nin  10. maddesi kapsamında İl Özel 

İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 03.04.2017 tarih ve 1442 sayılı teklif yazıları okundu. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, bazı 
muhtarlıklardan ve diğer çevrelerden gelen taleplerin olduğunu, bu çevrelerin talepleri arasında sözü edilen şehitliklerin 
dışında başkaca şehitliklerin de bulunduğunu, ilgili çevrelerle irtibata geçilerek teklif yazısında belirtilen şehitliklerin 
dışında başka şehitlikler varsa bunların da tespit edilerek ilave edilmesi ve buna göre gerekli tedbirlerin alınmasının daha 
uygun olacağını yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü 
yapılacak beşinci birleşime yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
       
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları karşılayamadığından ve 
sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bölge 
planı kararlarına uygun olarak idareler arası eşgüdüm esasları çerçevesinde Sayın Valimizin koordinasyonunda ele alınan 
1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; mevcut 1/25000 
Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, 
ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bölge planı kararlarına uygun olarak idareler arası eşgüdüm 
esasları çerçevesinde Sayın Valimizin koordinasyonunda temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal 
ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmaları hakkında plan müellifi, plan 

koordinatörü ve uzmanları tarafından meclise sunulan detaylı bilgiler ışığında ortaya çıkacak sonuca göre plan yapımı ile 
ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile yaptırılan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait olan 2 nolu Amatör Sahanın 
toprak alanının sporculara ve müsabaka görevlilerine özellikle yağışlı havalarda yaşattığı zorluklar nedeniyle, bu sahanın 
448,66 m²’lik kısmının ilave suni çim ile kaplama yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 03.04.2017 tarihli ve 1445 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. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.04.2017 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 06.04.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce 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, 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 gerekli 
olan yapım, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk 
alanındaki 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 konularında İdare 
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen sorunlarla ilgili tanzim edilen rapor ekte sunulmuş olup, ekte 
sunulan raporun detaylı bir şekilde irdelenerek, sonucunun il genel meclisinde değerlendirilmesi için tüm İhtisas 
Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik 
açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, çiftçilere destek verilmesi için herhangi bir kriterin mevcut olup olmadığı, 
proje desteğinin belli bir kriter çerçevesinde yapılıp yapılmadığını sordu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Altınova İlçesi, Sermayecik, Çiftlikköy 
İlçesi, Kılıç, Sultaniye ve Dereköy, Armutlu İlçesi, Hayriye ve Mecidiye, Merkez İlçe, Elmalık ve Kazımiye Köylerinde çilek 
yetiştiriciliği projesi uygulanması, kırsal kalkınmayı artırmak, kadın üreticilere yönelik malçlı çilek yetiştiriciliği ve sertifikalı 



 

tohum kullanımını teşvik etmek ve yenilikçi sulama sistemleri gibi tarımsal projelere yönelik demonstratif çalışmaların 
desteklenmesi, Merkez İlçe, Sugören Köyünde 10 çiftçiye 1.500 kök pembe-kırmızı domates fidesi verilmesi, Yalova Ziraat 
Odasınca yürütülen yerli pembe-kırmızı domates ve kahvaltılık kıl biber çeşidini geliştirme projesi, Armutlu İlçesi, 

Selimiye, Hayriye ve Mecidiye Köylerini kapsayan organik tarım havzası projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı kiraz fidesi 
verilmesi, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde 7 çiftçiye 2’şer dönüm arazi üzerinde kivi projesi uygulanması, Çiftlikköy 
İlçesi, Burhaniye Köyünde 5 çiftçiye kokulu üzüm projesi uygulanması, Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde ceviz 
yetiştiriciliği projesi uygulanması, Merkez İlçe, Kurtköy Köyünde ürün satış reyonu yapılması, tarımsal arazilerden ve 
uygulanan projelerden azami derecede ürün elde etmek ve verimliliği yoğun bir şekilde artırmak amacıyla, birçok bölgede 
ve köyde yüksek kapasiteli gölet ve su toplama havuzları yapılması; ayrıca başta yoksul kadınlar olmak üzere, iş kurma 
isteğinde olan bilgi, beceri ve yeteneklerine inanan engeliler ve gençler ile köylerde hayvancılık, arıcılık, seracılık, el 
becerileri ve bahçecilik alanlarında faaliyet gösterecek olan talep sahiplerine mikro kredi verilmesi gibi birçok alternatif 
proje hayata geçirilmiştir. Merkez Kadıköy Beldesi, Safran ve Hacımehmet Köyleri, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyünde, 4 
çiftçiye 1’er dekar alanda Aronya Meyvesi Projesi, Termal İlçesi, Akköy Köyünde 1 çiftçiye 1 dekar alanda Çilek Projesi, 
Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyünde 2 çiftçiye 7,5 dekar alanda Trabzon Hurması Projesi ile Merkez İlçe, Armutlu, 
Altınova, Termal ve Çınarcık İlçelerinde Zeytinde Periyodisinin Kırılması Projesi uygulanması planlanmış olup, bundan 
böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici 
mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılarak il genel meclisinde 
değerlendirilmesi için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle karar verildi. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 yılı Temel Eğitim Yatırım ödeneği olarak toplam 
₺500.000,00 ödenek ayrılmıştır. Bu yıl ikili eğitimden dolayı ödenek sıkıntısı yaşanacağından Çiftlikköy İlçesinde yapılması 

planlanan 20 Derslik Ortaokul Projesinin onaylanabilmesi için proje bedelinin en az %20 si kadar ödeneğin mevcut olması 
gerekmektedir. Çiftlikköy İlçesinde yapımı planlanan 20 Derslik Ortaokul Yapım Projesinin uygulanabilmesi için 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinde ayrılan ₺5.355.000,00 
ödeneğin ₺1.500.000,00 sinin, Çiftlikköy 20 Derslik Ortaokul Binası Yapım Projesine tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin yarın (07.04/2017) yapılacak beşinci birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapora halinde 
meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
   
Meclis Başkanı Yaşar Demirel ile Meclis Üyelerinden Murat Bektaş ve Bahar Doğan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben 
verilen 06.04.2017 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden projelendirilmesi için, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile 
varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü Deresi Civarında 
önemli bulgular olduğu düşünülmekte olup, sözü edilen alandaki yapının sit potansiyelinin tespitinin araştırılması amacıyla 
gerekli kazı çalışmasının yapılması konusunun yarın (07.04.2017) yapılacak beşinci birleşime yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapora halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
           

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.04.2017 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Nisan ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 07.04.2017 Cuma günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
        
Gündem maddelerine geçmeden önce 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, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen ve enerji 
sarfiyatı yüksek olan sondaj, terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz enerjiye kavuşturulabilmesi için 
yenilenebilir enerji sisteminin kurulması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; olası sıkıntıların ortadan kaldırılması ve yenilenebilir enerji sisteminden azami derecede 
yararlanılarak daha ekonomik ve kesintisiz enerji sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, İdare tarafından Yenilenebilir 
Enerji Sisteminin (rüzgâr türbini, güneş panelleri) kurulacağı alanların temin edilmesi, bu alanlarda kurulacak enerji 
panellerinin maliyetinin araştırılması, bu konularda faaliyet gösteren işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden 
yardım alınarak proje geliştirilmesi, yer ve ödenek temini ile teknik açıdan varsa yaşanan sorunların giderilmesi için 
birlikte çözüm yollarının aranması, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı. 
      
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel 
İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından 



 

hazırlanan rapor, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince okutulmak suretiyle meclisin bilgisine 
sunuldu. 
        

İl Genel Meclisinin 06.04.2017 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilen, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair 
kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca yapılacak sit potansiyelinin tespit edilmesine yönelik gerekli kazı çalışmasının başlatılması teklifi hakkında 
ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
konu ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında İl Özel İdaresine yetki verilmesi, İdare tarafından başlatılan çalışmaların 
tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 04.04.2016 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, Altınova İlçesi, Sermayecik Köyü, Çilek Festivali Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere 
ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İlimiz, 
Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 21 Mayıs 2017 Pazar günü düzenlenecek olan 
Çilek Festivali Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin Altınova Köylere 
Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺20.000,00 sinin Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına yatırılması hususu 
oybirliğiyle kabul edildi.  
          

İl Genel Meclisinin 04.04.2016 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, Çınarcık İlçesi, Kocadere Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılmak 
üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde 29 Nisan 2017 tarihinde 
düzenlenecek olan Kocadere Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2017 
Mali Yılı Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺30.000,00 sinin Çınarcık Köylere Hizmet Götürme 
Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
İl Genel Meclisinin 06.04.2017 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, Çiftlikköy İlçesinde yapımı planlanan 20 Derslik Ortaokul binasının yapımı için 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinde ayrılan ₺5.335.000,00 
ödeneğin ₺1.500.000,00 sinin, Çiftlikköy 20 Derslik Ortaokul Binası Yapım Projesine aktarılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, 
Çiftlikköy İlçesinde yapımı planlanan 20 Derslik Ortaokul Binası yapılabilmesi için 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 76. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 2017 Mali Yılı Bütçesinin 
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri faslında ayrılan ₺1.500.000,00 ödeneğin, yapımı önem ve öncelik arz eden 
“Çiftlikköy 20 Derslik Ortaokul Binası Yapım Projesi” adı altında yeni bir fasıl açılarak bu fasıl maddesine aktarılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 05.04.2016 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İçişleri Bakanlığından istenen ödeneğin yıl içerisinde planlanması, tahsisi ve aktarılması 
işlemlerinin bütçe tekniği açısından zaman alacağından, İlimizdeki Şehitliklerin acil ve zorunlu bakım ve onarım işlerinde 
kullanılmak üzere,  Şehitlik Yönetmeliği'nin  10. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis 
edilmesi teklifi hakkından ilgili hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi; İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kurumsalı altında amacına uygun yeni bir fasıl maddesi açılarak, İl Özel 
İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Bütçesinin, Hizmet Binası Çatı Onarım Giderleri faslında bulunan ve yılı 
içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺20.000,00 sinin, yeni açılacak olan bu fasıl maddesine aktarılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak, Tokmak, Samanlı ve 
Çavuşçiftliği Köylerine doğalgazın götürüldüğünü, diğer bazı köylerin bu yönde taleplerinin dikkate alınmadığını, bu 
uygulamanın çifte standarda yol açtığını, meclis olarak diğer köylere doğalgazın götürülmesi için çözüm yolları 
aramamızın gerekli ve yararlı olacağını, diğer bir hususun; Denizçalı Köyü sınırları içerisindeki yol kenarlarına çöplerin 
gelişi güzel döküldüğünü, çöplüğe giden yolun standart hale getirilmesi gerektiğini, sorun teşkil eden diğer bir sorunun 
ise alt ve üstyapı çalışmalarından çıkan hafriyatın dökülmesi için depolama alanı belirlenmesinin önemli olduğunu dile 

getirdi. İbrahim Akay söz alarak, Bahar Doğan arkadaşımızın önemli konuları gündeme getirdiğini, doğalgazın bazı 
köylere götürüldüğünün doğru olduğunu; ancak doğalgaz konusunda yetkili olan Armagaz firmasının köylerden ön talep 
aldıktan ve alınan taleplerin yeterli olduğu tespit edildikten sonra doğalgaz götürülmesi yönünde çalışma başlattığını 
bildiklerini söyledi. Bahar Doğan tekrar söz alarak, 300 imza toplayan köylerin olduğunu, Armagaz firmasının çifte 
standarda yol açacak uygulamalardan uzak durarak bu köylerimize doğalgaz götürmesi gerektiğini söyledi. Murat Bektaş 
söz alarak, doğalgaz götürülecek köylerin yollarının genişletme çalışması başlatmasını ve bu yolların genişletme çalışması 
ile imar durumlarına yönelik sorunların giderilmesinin ardından doğalgaz dağıtım hattı götürülmesi için girişimde 
bulunulmasının daha doğru olacağını söyledi.               
         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Mayıs ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 02.05.2017 Salı günü saat 



 

15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı 
Nisan ayı olağan toplantısına son verildi.  


