
 

 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 04.12.2017 Pazartesi günü saat 15.30’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, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Bahar 
Doğan’ın 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. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 2017 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyünde yapılması planlanan ek isale hattı projesi kapsamında 
köy içme suyu deposuna isale edilerek köy sakinlerinin kullanımına sunulması amacıyla Doğandere Mevkiinde bulunan 0,5 
lt/sn suyun Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm ihtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 2017 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl 
Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyünde yapılması 
planlanan ek isale hattı projesine çerçevesinde köy içme suyu deposuna isale edilerek köy sakinlerinin kullanımına 

sunulacağı Doğandere Mevkiindeki 0,5 lt/sn suyun, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince 
Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 05.04.2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile Subaşı Belediye 
Başkanlığına 5 yıllığına tahsis edilen 14 adet işyerinden, Altınova İlçesi, Denizgören Mahallesi, Kalıcı Konutları C Blok, 2. 
Kat 22, 23 ve 26 numaralı (3 adet) işyerlerinin tahsis işleminin kaldırılarak söz konusu işyerlerinin satışının yapılması ile 
ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 5252 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci (Cuma günü) birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi 
(Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
Mütevelli Heyetlerinde 2018 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er 
hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için ise 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
Encümen Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 5254 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresi ile Vilayetler Hizmet Birliği ortaklığında İlimizde 
yaptırılan 224 kişi kapasiteli Öğrenci Yurdu inşaatının kesin kabulü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılmış 
olup, yıllara sari olması nedeniyle bütçe faslı kapatılan söz konusu işin kesin hakedişinin ödenebilmesi için İl Özel İdaresi 
bütçesinde yeni bir fasıl maddesi açılması ve gerekli ödeneğin tahsis edilerek açılacak olan fasıl maddesine aktarılması ile 
ilgili İl Özel İdaresinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 5262 sayılı yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci (Cuma günü) birleşimine yetiştirilmek üzere Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Meclis Başkanı gündemin on dördüncü maddesinde yer alan konunun acili yeti nedeniyle Cuma günkü toplantıya kadar 
karar alınması için bugün görüşülmesini teklif etti ve oybirliği ile kabul edildi. İl Özel İdaresinin de %18 katılım payı ile 
ortağı olduğu Yalova İMES İhtisas OSB’nin yeri için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı 
alınmış olup, kamu yararı kararı çerçevesinde taşınmaz bedellerinin ve kamulaştırma sürecinde oluşacak tüm giderlerin 
ilgili OSB tarafından karşılanması kaydıyla, 4562 sayılı OSB Kanununun 4. ve 5. maddeleri, Üçlü Protokolün 10. maddesi 
ile 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası uyarınca, söz konusu OSB’nin kamulaştırma 
işlemlerinin İl Özel İdaresi tarafından yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih 
ve 5256 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci (Cuma 
günü) birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.12.2017 Salı günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 05.12.2017 Salı günü saat 16.00’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. 
         
Meclis üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak,  Göçmen Mahallesinde üst geçidin altında ana kız hayatını 
kaybetti biri 83 diğeri 51 yaşında üst geçidin altında insanlar ölüyor. Burada bir şeyleri düşünmek gerekli 83 yaşındaki bir 
insanın o üst geçide çıkmaya durumu var mı sağlığı elverişli mi. Üst geçişlere asansör yapılmalı insan hayatı bu kadar 
ucuz olmamalı. Üst geçitlerin alt kısmında çit ile kapanmalı ve yaya geçişi engellenmeli. Bu konuyu her yerde duyurmakta 
fayda var. Yetkililerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini dile getirdi ve gündem maddelerine geçildi 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, “Komisyon raporları 
alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” 
hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel 
Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2018 yılına 
göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 5255 sayılı yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki 
gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile 
belirlenen ücret tarifesinin, 2018 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 
01.12.2017 tarih ve 5260 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep  edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek 
hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 04/01/2017 tarih ve 6 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen ücret tarifesinin, 2018 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 
01.12.2017 tarih 5253 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan 
yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için İl Genel Meclisinin 
03/01/2017 tarih ve 3 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2018 yılına göre 
güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 5265 sayılı yazıları 
okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımın için fiyat 
belirlerken komisyonun daha dikkatli davranmasını fiyatların piyasaya göre çok yüksek belirlendiğini daha sonra itiraz 
edilip uygulanan fiyatta kolaylık sağlanması istendiğini bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için komisyonda karar alırken 
piyasa araştırması yapılmasının uygun olacağını dile getir. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.12.2017 günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Aralık ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 06.12.2017 Çarşamba günü saat 15.30’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 dokuzuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl 
Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için isteğe bağlı olarak hazırlanan ön inceleme raporu için İl 
Genel Meclisinin 03/01/2017 tarih ve 4 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2018 
yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih 5257 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonun havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  



 

 

Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için İl 
Genel Meclisinin 04/01/2017 tarih ve 5 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2018 

yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih 5259 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonun havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
          
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 2017 Mali Yılı Özel İdare Bütçesinin uygulaması sırasında bazı harcama 
kalemlerine konan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde belirtilen 
hizmetlerde harcanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince tabloda 
belirtilen fasıl maddelerine aktarma ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 5264 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonun havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinde Çevre Mühendisi ile yeterli sayıda Tekniker elemanın 
olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması 
amacıyla, ihtiyaç duyulan ve İl Genel Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 198 sayılı kararı ile 2017 yılında istihdam edilmesi 
kararlaştırılan, 1 Çevre Mühendisi ile 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin, 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli 
olarak çalıştırılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 5266 sayılı yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.12.2017 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 07.12.2017 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 on üçüncü maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresinin 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunda tespit edilen 
jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suları dolaylı yada dolaysız kullanan otel ve tesislerden alınması gereken idare payı 
ile Yalova İl Genel Meclisi tarafından jeotermal su kullanım bedelinin m³ bazında belirlenmesi ve bu doğrultuda turizm 
belgeli tesislerden jeotermal su kullanım bedelinin tahsil edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, idare gelecek toplantıya bu konuyu yetiştirsin. Birde 
idareden istediğim bu konuda uzman, bu konuyu anlayan bir kişinin toplantıya gelip bizi bilgilendirmesi ve bu şekilde 
olursa kafamızda tereddüt ettiğimiz konuları aydınlanır ifadesini kullandı. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, 
içme suyunu nasıl depolama sistemi yaparak kullanıyorsak, sıcak su içinde bu söz konusu depolama yapmadan ihtiyaca 
cevap veremeyiz. Depolama yaparken de sıcaklık hep aynı kalmadığı için sıcak su fazla depolandığı doğrudur dedi. Meclis 
üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, bu konunun 3 yıl gibi bir süredir meclisin gündeminde olduğu suyun nasıl ne şekilde 
dağıtımı yapıldığı yada suyun depolanması değil de Sayıştay Raporu doğrultusunda bizim su kullanım bedelinin 
belirlememizin daha doğru olacağını bu konuda meclisin yetkisi olduğunu ve meclisin bu konuda karar vermesi gerektiğini 
söyledi. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin ilgili Birimi kanalıyla, jeotermal kaynak kuyusu kurum, kuruluş veya işletme tarafından 
açılmış ve dağıtım şebekesi bunlar eliyle yapılmış jeotermal sular için, sayacın kuyunun çıkış noktasına veya tesislerin giriş 
noktasına takılması durumuna göre metreküp (m³) birim cinsinden, tahsil edilecek su kullanım bedelinin tespit 
edilmesinin yanı sıra, turizm bölgesinde jeotermal suları dolaylı yada dolaysız kullanan kurum, kuruluş ve tesisler ile 
özel işletmelerden gayrisafi hasılanın %1’i oranındaki idare payının, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde tahsil edilip 
edilmediği yönündeki tereddütlerin giderilmesi amacıyla İdareden bilgi istenmiş olup, İdareden istenen bilginin 
alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin 
koordinasyonunda Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlimizdeki 
Güvenlik Birimleri ile işbirliği yapılarak İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında 
eğitim verilmesi, bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temini ve organizasyon giderleri için ödenek tahsis 
edilmesi, önümüzdeki yıllarda yapılacak bütçe çalışmalarında projenin önemine binaen gerekli ödeneğin ayrılması 
çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimizde yaşayan gençlere farkındalık yaratmak ve 



 

 

gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda Güvenlik Birimleri, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili Kurumların işbirliğinde bir program dâhilinde bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, İl Özel 
İdaresi tarafından desteklenen okul öğrencilerine ve amatör spor kulüplerine spor malzemesinin temininin yanı sıra bu 

kapsamda ihtiyaç duyulacak eğitim, ulaşım, araç gereç, basılı malzeme gibi diğer eğitim materyallerinin teminine yönelik 
gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonumuzla paylaşılması, yukarıda belirtilen çalışmaların takip edilerek 
neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, 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, 
Sermayecik Muhtarı gelmişti. Topraksız tarım diye bir sistem var. Bu konu için küçük bir bahçe yapıp araştırma yaparsak 
bu sistem kurulması için örnek olur. Küçük bir bahçe, sera olarak uygulama yaparsak faydalı olacağını bu sistemin 
kurulması gerekli köylüler için bu katkıyı vermemiz iyi olur komisyon da bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini dile 
getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 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, 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, Yalova Ziraat Odasınca yürütülen yerli pembe-kırmızı domates ve kahvaltılık kıl biber çeşidini geliştirme 

projesi, organik tarım havzası projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı kiraz fidesi verilmesi, farklı bölgelerde kivi projesi 
uygulanması, kokulu üzüm projesi, ceviz yetiştiriciliği projesi, 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 ile Aronya Meyvesi, Trabzon Hurması, Zeytinde Periyodisinin Kırılması Projesi, ve Kıvırcık Koyunu ırkının daha da 

geliştirilmesi adına 60 adet damızlık koçun temin edilerek üyelere dağıtılması projeleri hayata geçirilmiş olup, bundan 
böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici 
mahiyetteki projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesinin yanı sıra, İl Özel İdaresi tarafından Yalova Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Goji Berry Üzümü, Lavanta ve Yalova’nın iklim şartlarına uygun 
alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin hangileri olduğuna dair bilgi alınması ve alınacak bilgi ışığında gerekli raporun 
hazırlanarak meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.12.2017 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 08.12.2017 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 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
        Gündemin on yedinci maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazan 
dırılması 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 sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 sit potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde 
ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
         
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan ve Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine (Mehmet PATIL-Esra PATIL) 10 yıllığına kiraya 
verilen ve kiralama süresi Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,645 lt/sn su kaynağının yeniden kiraya 
verilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 
alarak, bahse konu su kaynağının kira sözleşmesinin yenilenmesi talebinin detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun 
meclise getirilmesi gerektiğini, rapor daha hazırlanmadan kiralama süresi bitti diye kira sözleşmesi yenilenecekse 1 yıl bir 
süreyle kiraya verilmesinin daha doğru olacağını, Kanunda 3 yıla kadar kiralama işleri encümenin yetkisinde olduğunu, bu 



 

 

konuyu encümene havale edilmesini ve encümenin başı vali olduğu için gerekli hassasiyetin gösterileceğini, sıkıntılı bir 
dönemden geçildiğini, Olağanüstü Hal’in halen devam ettiğini ve bu şekilde karar alınmasının daha doğru olacağını dile 
getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 3 yıla kadar kiralama işlemleri yetkisinin encümende olduğunu, Bahar 

beyin dediklerine katıldığını, konunun encümene havale edilmesi yönünde karar alınmasının daha doğru olacağı ifadesini 
kullandı. Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı yasanın 26 maddesinin (g) bendi uyarınca bahse konu su 
kaynağının kira işlemlerinin İl Encümeni marifetiyle yerine getirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
           
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan ve Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti. (Turgay AYPEK)’ye 5 
yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi Aralık 04.12.2017 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının 
kira sözleşmesinin yenilenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu su kaynağının bu aşamada 3 yıldan az bir süreyle kiraya verilmesi 

düşünüldüğünden, 5302 sayılı yasanın 26 maddesinin (g) bendi uyarınca bahse konu su kaynağının kira işlemlerinin İl 
Encümeni marifetiyle yürütülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
           
Gündemin yirminci maddesinde yer alan, Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından 
ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 
Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni 
Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, plan çalışmalarını yapan arkadaşlar meclise gelip bize bilgi vereceklerdi 
gelmemişler. Para veriyoruz tabii ki hesabını da soracağız. Bu konuda endişelerim var. OSB kurulurken askeri bölgelerin 
bile sanayi bölgesi olarak işlenmesi gibi istekler var ve bu istekler değerlendiriliyor. Sadece yazışmalar yapılmamalı, basit 
şeyler değil bunlar. Plancıların gelecek toplantıda meclise detaylı bilgi vermelerini talep ediyorum dedi. İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürü Suat Akgün tarafından konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, 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 çalışmalarından çıkacak 
sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 04.12.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Altınova İlçe, Subaşı Kalıcı Konutları C Blok, 2. Kat, 22, 23 ve 
26  numaralı işyerlerinin tahsis işleminin kaldırılarak satışının yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi;  İl Özel İdaresine teslim edilmesinden 
sonra, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçe, Subaşı Kalıcı Konutları C Blok, 2. Kat, 22, 23 ve 26  numaralı 
işyerlerinin tahsis işleminin kaldırılması ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi ile 26. 
maddesinin (g) bendi uyarınca satış işleminin İl Encümeni marifetiyle yerine getirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
         İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 04.12.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 

rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova İl Özel İdaresi ile Vilayetler Hizmet Birliği 
ortaklığında İlimizde yaptırılan 224 kişi kapasiteli Öğrenci Yurdu inşaatının kesin hakedişinin ödenebilmesi için ödenek 
tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; söz konusu işin kesin hakedişinin İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 
Bütçesinin (Gayrimenkul Mal ve Bakım ve Onarım Giderleri) faslında bulunan ödenekten ödenmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 04.12.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin de %18 katılım payı ile ortağı olduğu 
Yalova İMES İhtisas OSB yerinin kamulaştırma işlemlerinin İl Özel İdaresi tarafından yapılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; kamu yararı 
kararı çerçevesinde taşınmaz bedellerinin ve kamulaştırma sürecinde oluşacak tüm giderlerin ilgili OSB tarafından 
karşılanması kaydıyla, Üçlü Protokolün 4. ve 5. maddeleri uyarınca, söz konusu OSB’nin kamulaştırma iş ve işlemlerinin İl 
Özel İdaresi tarafından yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.         
        
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 04.12.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2018 faaliyet döneminde görev almak üzere hayırsever vatandaşlar arasından 
hayırsever temsilci seçilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 
söz alarak, seçilecek hayırseverlerin sadece bizden olsun düşüncesinin geride bırakılması gerektiğini, başka görüşteki 
hayırsever temsilcilerinin seçilmesi durumunda heyetin daha rahat ve üzerlerinde herhangi bir itham olmayacak şekilde 
çalışabileceklerini, dolayısıyla muhalefet üyelerinin önerdikleri isimlerin de mütevelli heyette yer almasının doğru ve 
yararlı olacağını, muhalefetin teklifleri kabul görmediği için Ak Parti üyelerinin önerdiği isimlere ret oyu kullanacakları 
söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 
2018 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere Altınova İlçesi için 3, diğer ilçeler için ikişer hayırsever ismi belirlendi. 
Belirlenen adaylar için ayrı ayrı işaretle yapılan oylama sonucunda;      



 

 

Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Hamit Bınarcı, Adnan Çakır ve M.Emin 
Argün’ın seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın ret, diğer tüm 
üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  

        
Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Halil Erçetin ve Hüsnü İzmir’ın seçilmesi, 
Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret, diğer tüm üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla,  
        
Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Hamit Akbulak ve Birgül Kişi’nin 
seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın ret, diğer üyelerin evet oyu ve 
oyçokluğuyla,  
        
Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Serpil Eraltan ve Muhammed Çelak’ın 
seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın ret, diğer tüm üyelerin evet 
oyu ve çokluğuyla,  
       Yalova Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Figen Abbasioğlu ve Şaban 
Balkaya’nın seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı ve İlami Başkanın ret, diğer tüm üyelerin evet oyu ve 
oy çokluğuyla, 
        
Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Özgür Bayraktar ve Recep Bahar’ın 
seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve 

oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Ocak ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Ocak ayı olağan toplantısının 02.01.2018 Salı günü saat 
15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı 
Aralık ayı olağan toplantısına son verildi.  


