
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.05.2018 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, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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.     
         
Milletvekili adayı olmak üzere İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa eden Ertan Şener, bundan önceki çalışmalarından dolayı 
birlikte görev yaptığı meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı. Ak Parti Grup Başkan Vekili Murat Bektaş’ta, 4 yılı aşkın 
süredir birlikte yaptıkları yapıcı çalışmalardan ötürü kendisine teşekkür etti ve bundan sonraki çalışma hayatında ilimize 
ve ülkemize yapacağı yararlı hizmetler için kendisine başarılar diledi. Meclis Başkanı da; meclis üyeliği döneminde birlikte 
yaptıkları çalışmalarda gösterdiği yapıcı tavrından dolayı kendisine teşekkür ediyorum dedi. Milletvekili seçileceğine kesin 
gözüyle baktıklarını, bundan sonra farklı mecliste ve farklı platformlarda ilimize yapacağı hizmetler için kendisine şimdiden 
başarılar diliyorum dedi ve gündem maddelerine geçildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının 
İl Genel Meclisince incelenerek karara bağlanması ile ilgili İl Encümeninin 05.04.2018 tarihli ve 76 sayılı kararı okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu kesin hesabın bu ayki toplantının 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, İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 8 parsel ve 189 ada, 1-2-3-4 ve 5 
parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilgililerin başvurusu üzerine hazırlanan dosyasında belirtilen İlave İmar Planı 
Yapımı ve İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince onaylanması teklifi hakkında İmar 
ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.04.2018 tarihli ve E.1400 sayılı görüş yazıları ile birlikte konunun 
detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.05.2018 
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 15 Haziran 2018 
tarihinde düzenlenecek olan Geleneksel Fevziye Güreşleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 
bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifinin il genel meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 02.05.2018 tarihli birinci birleşiminde; 24 Haziran 2018 
tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olmak üzere İl Genel Meclisi Üyeliğinden istifa 
eden Ertan ŞENER’in yerine kalan süreyi tamamlamak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçiminin yapılması 
konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel 
Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Yalova Merkez İlçeden İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen Ertan ŞENER, 24 
Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olmak üzere İl Genel Meclisi 
Üyeliğinden istifa ettiğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 
20. maddesi gereğince, Ertan ŞNER’in istifası nedeniyle İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden boşalan süreyi 
tamamlamak üzere, Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından ismi bildirilen CHP’nin 1’inci sıradaki yedek üyesi 
Taner OZAN’ın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.05.2018 Çarşamba günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.05.2018 Perşembe günü 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, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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, 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 sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Suat Akgün tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 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 dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm 
değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 06.02.2018 tarihli 
ve 17 sayılı kararı ile başlatılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yeditepe 
Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı (Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkan taslak proje kapsamında, Yalova bölgesinin tarihi ve kültür değerlerinin bütün yönleriyle ele alan bir bilimsel 
çalışmanın yapılarak yayına hazır hale getirilmesi işinin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime 
konu olmayan nitelikte olması nedeniyle, bu konuda akademik kariyer yapmış ve İlin tarihi ve kültürel değerlerinin neler 
olduğu ve nerelerde bulunduğuna dair bilgi sahibi uzman kişi yâda kurumlara yaptırılması, yasal kesintilerle beraber proje 
maliyeti olan ₺118.000,00 tutarındaki giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinin 44 77 35 00 
00 1 3 9 00 000 -05- 03 5 faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺118.000,00 sinin, 
aynı Müdürlüğün Kurumsalı altında yeni açılacak olan “Yalova’nın Tarihi Kültürel ve Turizm Değerlerinin Tespiti Projesi” 
fasıl maddesine aktarılması, bütün bu çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.05.2018 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 

üçüncü birleşimine 04.05.2018 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, 
Taner Ozan, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Ahmet Kaya, Murat Bektaş, Bahar Doğan, 
Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Muharrem Soyer, Hüseyin İnce, İlami Başkan ve İbrahim 
Akay’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Muharrem Soyer, Hüseyin İnce, İlami Başkan 
ve İbrahim Akay’ın Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, Muharrem 
Soyer, Hüseyin İnce ve İlami Başkan’ın birer (1) gün, İbrahim Akay’ın ise üç (3) gün izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda 
İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak 
amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları 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 ve ilgili Kurumların işbirliğinde bir program dâhilinde farkındalık ve 
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 
suretiyle neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi 
kanalizasyon ve sulama sistemlerinin kesintisiz enerjiye kavuşturulması için yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve 
bunun için mali kaynak temin edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma 
ve Geliştirme Komisyonlarınca 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 ve bunun için gerekli olan mali kaynağın temin edilmesi 
amacıyla, İdare tarafından Yenilenebilir Enerji Sisteminin kurulacağı alanların tespit edilmesi, bu alanlarda kurulacak 
enerji sisteminin maliyetinin araştırılması, bu konularda faaliyet gösteren işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden 



 

yardım alınarak proje geliştirilmesi hususunda gelinen aşamanın gözden giderilmesi, 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.         

         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.05.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.05.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri,  izinli olan 
İbrahim Akay’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin yedinci 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici 
mahiyette projeler geliştirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Yalova’nın iklim şartlarına uygun sebze ve meyve çeşitleri ile diğer 
alternatif ürünlerin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılması ve 
paylaşılacak bilgiler ışığında konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette 
projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi çalışmaları kapsamında, köylerimizde süt sığırcılığı yapan işletmelerimizin 
ürettikleri sütlerin pazarlanması noktasında güncel olarak yaşadıkları sorunların acilen giderilmesine yönelik Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Termal İlçe Müdürlüğünce hazırlanan “Süt Toplama Merkezi Oluşturulması Projesi”ne İl Özel İdaresi 
tarafından maddi destek sağlanması talebi ile ilgili Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 04.05.2018 tarihli 
ve E.1344514 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin yarın yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.          
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 02.05.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı teklifi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi; kesin hesabı oluşturan hesap ve işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği, herhangi bir eksikliğin ve 
usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 47. maddeleri gereğince ekte cetveller halinde sunulan İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı 
Kesin Hesabının tasdik edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 02.05.2018 tarihli birinci birleşiminde İl Genel Meclisi 
üyelerinden Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edilip incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 02.05.2018 
tarihli önergelerinde belirtilen; yağlı güreşlerini yaşatma adına 15 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan "Altınova 112. 
Fevziye Köyü Yağlı Güreşleri" organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin 
tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İlimizin turizmine, kültürüne, 
yörenin gelenek ve göreneklerinin tanıtımına katkı sağlanması hedeflenen, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde 
geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 15 Haziran 2018 tarihinde 112’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Fevziye 
Köyü Yağlı Güreşleri Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Altınova 
Köylere Yardım) faslında bulunan ödeneğin ₺25.000,00 sinin, Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki 
hesabına yatırılması, organizasyonun tamamlanması ve ödemenin yapılmasının ardından mevzuat gereği dosyasında 
muhafaza edilmek üzere ödeme belgelerinin birer örneklerinin İl Özel İdaresine gönderilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.05.2018 Pazar günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mayıs ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 



 

GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.05.2018 Pazar günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan 
İbrahim Akay’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin on üçüncü 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 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; çalışmaları devam eden 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı hakkında işin uzmanları 
tarafından meclise sunulan detaylı bilgiler ışığında ortaya çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim 

edilerek meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 05.05.2018 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, köylerimizde süt sığırcılığı yapan üreticilerimizin ürettikleri 
sütlerin pazarlanması noktasında güncel olarak yaşadıkları sorunların acilen giderilmesine yönelik hazırlanan Süt Toplama 
Merkezi Oluşturulması Projesine İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; köy 
sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette projeler 
geliştirilerek hayata geçirilmesi çalışmalarının bir parçası olan ‘Yalova İlinde Hayvancılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve 
İyileştirilmesi Projesi’  kapsamında, köylerimizde süt sığırcılığı yapan üreticilerimizin ürettikleri sütlerin pazarlanması 
noktasında güncel olarak yaşadıkları sorunların acilen giderilmesine yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Termal İlçe 
Müdürlüğünce hazırlanan “Süt Toplama Merkezi Oluşturulması Projesi”nin, İl Özel İdaresi ile Yalova İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesi, İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Bütçesinin 
(Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) faslında bulunan ödeneğin toplam ₺40.000,00 sinin, proje maliyetinin 
karşılanmasında kullanılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında, il genel meclisi üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Valilikte kurulan açık kapı 
projesi uygulamasının vatandaşımız için gerekli  ve yararlı olduğunu, ancak Samanlı Köyünden bir vatandaşın dilekçesine 
İl Özel İdaresi tarafından verilen cevabın ipe un serme niteliğinde olduğunu, cevabı veren kurumun il özel idaresi olması 
da bizi daha da fazla üzdüğünü, vatandaşa cevap verilirken problemin çözümüne yönelik ifadeler kullanılması ve idarenin 
vazifesi olan konularda işi daha fazla sürüncemede bırakmadan gerekli hassasiyetin gösterilerek sonuçlandırılmasının 
projenin bir gereği olduğunu, bu ve benzeri konularda ilgililerin ve yetkililerin vatandaşların taleplerine azami derecede 
gayret göstermelerini beklediklerini dile getirdi. Üyelerden Murat Bektaş ve İbrahim Dönertaş ta söz alarak, İdarenin 
vermiş olduğu cevabi yazıda belirtilen ifadelerin mevzuatın gereği ve prosedürün bir parçası olduğu ifade ettiler.   
  
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Haziran ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Haziran ayı olağan toplantısının 04.06.2018 Pazartesi 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 
2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısına son verildi.  


