
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 04.03.2019 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, 
Taner Ozan, 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 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Faaliyet Raporunun il 
genel meclisi tarafından değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
01.03.2019 tarihli ve 1244 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 
beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesi doğrultusunda Yalova İl Özel İdaresi 
sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı ve civarında kalan parsellerde köyün ihtiyacına yönelik yapılacak 
kamusal yapılarda yapılaşma şartları, çekme mesafeleri gibi yapılaşmaya ilişkin diğer şartların belirlenmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.03.2019 tarihli ve 1242 sayılı yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 2018/557307 KİK Numaralı “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) 
Görüntüleme (Kamera) Ağının Montajı ve Malzeme Alımı” ihalesine konu mal alımı işleminin yerine getirilmesi 
aşamasında, işin kontrol ve denetimini yapan İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Özel İdaresine gönderilen yazılarda 
belirtilen gerekçelerden dolayı ihale sözleşmesindeki ilave artışın, İhale Kanunu hükümlerine göre %10 artış dahilinde 
yüklenici firmaya yaptırılması, bedelinin ise bütçenin ilgili harcama kaleminden karşılanması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.03.2019 tarihli ve 1240 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin 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 dördüncü maddesinde yer alan konunun bu birleşimde görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi. Gündem 
maddesinde yer alan, İlimizde faaliyet gösteren Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Basketbol Takımının; Uluslararası 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi (IWBF) EURO CUP’ta ülkemizi temsil etmesi hasebiyle,  ön eleme karşılaşmalarının 
yapılacağı 06-12 Mart 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Banja-Luka şehrine gidecek olan 10 kişilik takımın ulaşım, 
iaşe ve konaklama gideri için İl Özel İdaresi bütçesinden ₺30.000,00 TL+KDV tutarında ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl 
Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.03.2019 tarihli ve 1243 sayılı yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin yarın yapılacak ikinci birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan 
₺1.500.000,00 tutarındaki ek gelirin, bütçelendirme cetvelinde belirtilen fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi ile ilgili 
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.03.2019 tarihli ve 1254 sayılı yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 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. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem SOYER, Ahmet KAYA ve İlami BAŞKAN tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 13. maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.03.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı 
Şenköy Köyünde her yıl mütemadiyen düzenlenen ve bu yıl da 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 teklifinin, 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. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. 
maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.03.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye 
Köyünde geleneksel olarak düzenlenen ve 2019 yılında da düzenlenecek olan Geleneksel Fevziye Güreşleri organizasyon 



 

giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifinin, 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. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. 
maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.03.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Altınova İlçesine bağlı Sermayecik 
Köyünde her yıl düzenlenen ve 2019 yılında da düzenlenecek olan Çilek Festivali organizasyon giderlerinde kullanılmak 
üzere ödenek tahsis edilmesi teklifinin, 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. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem SOYER, Ahmet KAYA ve İlami BAŞKAN tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 13. maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.03.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Çınarcık İlçesi, Kocadere 
Köyünde her yıl düzenlenen ve 2019 yılında da düzenlenecek olan Kocadere Şehitlerini Anma Günü organizasyon 
giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifinin, 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. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim AKAY ve Bahar DOĞAN tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. 
maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.03.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü, yeni 
köy mezarlık etrafının tel örgü ile çevrilmesi teklifinin, 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. 
         
İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim AKAY ve Bahar DOĞAN tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. 
maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.03.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy Köyü, köy 
içine 2000 m² kilitli parke taşı döşenmesi teklifinin, 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.03.2019 Salı günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MART AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 05.03.2019 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, 
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’un toplantıya iştirak ettikleri, Taner 
Ozan’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  
  
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan İnsansız Hava Araçları 
Büro Amirliğinin asayiş imkânlarını geliştirmek ve olaylara anında müdahalelerini kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan 
bir adet Drone Savar ve Drone Tespit Cihazının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla temin edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.03.2019 tarihli ve 1250 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde 
bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Kadastro bilgisi ve DSİ izinlerinin alınıp alınmadığı, eski yol ve yapılması planlanan 
yeni yolun (köprü) mukayeseli ölçümlerinin yapılması hususları ile birlikte söz konusu yolun İl Özel İdaresinin yol ağında 
olma durumu, yapılabilirliği, proje ve maliyeti gibi konuların İdarenin teknik elemanları tarafından mevzuat yönleriyle 
birlikte detaylı bir şekilde irdelenmesinin yanı sıra DSİ’den istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen; Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Basketbol Takımının (IWBF) EURO CUP’ta 06-12 Mart 2019 
tarihleri arasında Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde düzenlenecek olan turnuvaya katılacak olan sporcularının ulaşım, 



 

konaklama ve iaşe giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimizi ve Ülkemizi Ulusal 
ve Uluslararası alanda başarıyla temsil eden ve kamuya yönelik faaliyetlerde bulunan Yalova Ortopedikler Spor Kulübü 
Derneği bünyesindeki Yalova Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde 06-12 Mart 
2019 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya katılacak olan sporcularının ulaşım, konaklama ve iaşe gibi giderlerinin 
karşılanması için İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin (Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi) faslından, Yalova 
Ortopedikler Spor Kulübü Derneğine ₺30.000,00+KDV tutarında maddi destek sağlanması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Rahmi DEMİROK ve Kerem ESER tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. 
maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.03.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Termal İlçesi, Akköy Köyü, köy 
mezarlığına giden yolun kenarlarında yürüyüş bandı olmaması vatandaşlar için tehlike arz ettiği anlaşıldığından, söz 
konusu yol kenarlarına İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yürüyüş bandı (parke taşı) yaptırılması teklifinin incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Sayıştay Denetçilerinin 25.02.2019 tarihi itibariyle İl Özel İdaresinde yapmış oldukları denetimlerde, İl Özel İdaresinden 
işletme ruhsatı alarak, jeotermal kuyusu aynı işletme tarafından açılmış ve dağıtım şebekesi işletme tarafından yapılmış 
herhangi bir kuyunun bulunmamasının yanı sıra İl Özel İdaresi adına alınmış Jeotermal İşletme Ruhsatlı herhangi bir 
kuyunun da bulunmaması nedeniyle jeotermal kaynak suyu kullanım bedelinin tespiti için İl Genel Meclisinin almış olduğu 
08.03.2018 tarihli ve 37 sayılı kararın uygulanamaz olduğunu, mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu meclis 
kararının düzeltilmesi yönünde şifahi uyarılarda bulunduklarını, aksi takdirde denetim raporu bulgularında bu konunun 
belirtileceğini bildirmişlerdir. Bu nedenlerle İlimizde bulunan turizm belgeli tesislerde kullanılan jeotermal kaynak sular için 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesinin 6 ve 7. 
maddeleri doğrultusunda İl Genel Meclisince jeotermal su kullanım bedelinin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yasal 
boşluğun bırakılmaması ve ilerde hukuki anlamda herhangi bir sorun yaşanmaması için siyasi mülahaza gözetilmeden 
yasa gereği jeotermal kaynak su kullanım bedelinin belirlenmesinin gerekli olduğu yönündeki görüşünü meclise iletti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. Birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.03.2019 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MART AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 06.03.2019 Çarşamba 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, 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 yedinci 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 03.05.2018 tarihli 
ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtilen; İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarihli ve 136 sayılı kararına 
istinaden başlatılan, Yalova bölgesinin tarihi ve kültür değerlerini bütün yönleriyle ele alan bilimsel çalışmalar 
tamamlanarak İdareye teslim edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde İlimizde tespit edilen tarihi ve kültürel 
değerlerin yer aldığı bulgu ve belgelerden oluşan çalışmalar bir kitap halinde basımı yapılmıştır. Kitapta belirtilen ve varsa 
gözden kaçan kültür varlıklarının en iyi şekilde korunması ve gerektiği gibi değerlendirilerek kültür mirasımıza 
kazandırılması amacıyla ilgili ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; İl Genel Meclisince kabul edilerek yürürlüğe konulan; "Yalova İli İçme  Suyu 
Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" ile “Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nde var olan 
yazım hatası veya eksikliklerin revize edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 08.05.2015 tarihli ve 92 sayılı 
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan; Yalova İli sınırları içerisindeki yer altı suları ile Hazinenin özel mülkiyetinde 
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suların işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak 
kiraya verilmesi ile ilgili "Yalova İli İçme Suyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin 



 

Yönetmelik" teki; “Kiralama talebine konu kaynak suyu miktarı yeni kurulacak olan işletmeler için en az 3 lt/sn 
olmalıdır” ifadesinin “en az 1 lt/sn olmalıdır” şeklinde değiştirilerek kabulü ile İl Genel Meclisinin 06.02.2013 tarihli ve 
17 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nde var olan yazım hatası veya 
eksikliklerin değişen mevzuat ve gelişen şartlara uygun şekilde revize edilerek ekte sunulan yönetmeliklerin, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi gereğince onaylanması ve 3011 sayılı Kanunun 2. maddesine göre 
mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edilerek yürürlüğe konulması husus oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu 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 başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Elmalık Köyü deresi civarında 
önemli bulguların olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespit edilmesine yönelik İl Özel İdaresine verilen yetki 
çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu 
konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli 
çözüm yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; ileriki yıllarda kuraklıktan en fazla etkilenecek Çiftlikköy İlçesi, 
Dereköy, Çınarcık İlçesi, Kocadere ve Armutlu İlçesi Hayriye Köyleri ile birlikte Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyünde yaz 
aylarında yaşanan içme suyu sıkıntısı ve imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan ve içme suyu verilmemiş olan 
meskenlere içme suyu verilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla, gerekli proje ve keşif 
özetlerinin hazırlanarak, İdare tarafından hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda ve bütçe imkanları çerçevesinde 
uzun vadeli çözüm yollarının üretilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
      
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.03.2019 Perşembe günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MART AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 07.03.2019 Perşembe günü saat 11.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, 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. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; 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 çalışmaları yapılması hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde; komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Yürütme Kurulu toplantılarında madde bağımlılığı ve uyuşturucu 
madde ile mücadele konusunda yapılan çalışmalarda; İl, İlçe ve Belde Merkezlerinde gençlere yönelik sosyal ve kültürel 
aktivitelerin düzenlendiği, kırsal bölgelerde bu konuda yaşanan eksikliğin giderilmesi için İl Özel İdaresi, İl Sağlığı 
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 
koordinasyonu ve işbirliğinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında bir program dâhilinde 
öncellikle kırsalda olmak üzere İlimizde yaşayan gençlere farkındalık yaratmak amaçlı sosyal ve sportif faaliyetlerin 
düzenlenmesi, öğrenci ve gençlere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, bu kapsamda ihtiyaç duyulacak 
eğitim, ulaşım, araç gereç, basılı malzeme gibi diğer eğitim materyallerinin temini ve organizasyon giderlerinin 
karşılanması, bu çalışmalar için ödeneğe ihtiyaç duyulması halinde ödenek tahsisi için İdare tarafından konunun meclise 
teklif edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci 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, İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar birçok proje gerçekleştirilmiş 
olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir 
getirici mahiyette projeler geliştirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde Yalova’nın iklim 
şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasına devam 
edilmesi ve bu çalışmaların sonucunda yatırıma dönüştürülmesi planlanan projelerin hayata geçirilmesi amacıyla konunun 
bir rapor halinde meclisin gündemine alınarak değerlendirilmesi için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul 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 bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 
Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Genel Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İlimizde 7 adet 
OSB’nin bulunduğu, yeni yapılan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 2035 yılına kadar Yalova’nın nüfus 
projeksiyonunun 650.000 olarak planlandığı, OSB’lerde veya sanayi alanlarında istihdam edileceği söylenen sayı kadar 
elemanın Yalova’da bulmanın mümkün olmadığı, dışardan eleman getirilmesi halinde planlanan nüfus projeksiyonunun 
eksik kalacağı, kurulan ya da kurulacak olan OSB’lerde yatırım ve altyapı hizmetleriyle ilgili çalışma yapmak yerine OSB 
ortakları olan şahısların bireysel menfaatleri peşinde koştuklarını, bunun da hoş biri durum olmadığını, planın ilin uzun 
vadede ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sonuçlandırılmasının gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi.  Yapılan müzakereler 
neticesinde, uzun vadede, yatırımcı, turizmci, belediyeler ve diğer tüm tarafların ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan 
1/50000 ölçekli çevre düzeni planında yapılan değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşamaması, buna bağlı olarak 
birçok şahıs, belediye ve kurumların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaç nedeniyle istenmeyen 
bazı düzenlemelerin yapılması gibi olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla son şekli verilerek onaylanmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen plandaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra 
nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde 
düzenlenecek olan 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; İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺50.000,00 sinin 
Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyünde 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 teklifi hakkında 
ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; ilimizin 
tanıtımına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen geleneksel Kızılcık Şenliği Organizasyon giderlerinde 
kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin 
₺20.000,00 sinin Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde 
düzenlenecek olan Çilek Festivali Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 
edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde düzenlenecek olan Çilek Festivali Organizasyonu 
giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslında bulunan 
ödeneğin ₺30.000,00 sinin Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; yağlı güreşlerini yaşatma adına yapılacak olan "Altınova 113. 
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; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 
113’üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Fevziye Köyü Yağlı Güreşleri Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere, İl 
Özel 2019 Mali Yılı Bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺30.000,00 sinin, Altınova İlçesi Köylere 
Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması 
sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan ₺1.500.000,00 tutarındaki ek gelirin bütçenin ilgili fasıl 
maddelerine gelir gider kaydedilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2019 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel 
İdaresi hesaplarında tutulan toplam ₺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 gereğince, bütçenin ilgili fasıl maddesine 
gelir kaydı ile söz konusu ₺1.500.000,00 tutarındaki ödeneğin ₺300.000,00 sinin İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğü) Bütçesinin Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri faslına, ₺100.000,00 sinin Çocuk Oyun 
Parkı Yapım Projesi faslına, ₺500.00,00 sinin İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) Bütçesinin Kara Taşıtı Alım 
Projesi faslına, ₺265.000,00 sinin Drone Alım Projesi faslına, ₺235.000,00 sinin Armutlu İlçesi Güvenlik Kamerası 



 

Projesi faslına, ₺100.000,00 sinin Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrası 
gereğince, 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 2018 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. 
 
İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 3009 ada, 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde 8 derslikli Anaokulu binası 
yapılması planlandığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çiftlikköy İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 3009 ada, 3 parselde 
bulunan “Okul ve Bahçesi” nitelikli 1.862,56 m² alanlı yerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin yarınki toplantıya yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Yaşar Demirel, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu ve Hüseyin İnce tarafından, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 07.03.2019 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Merkez İlçe, 
Hacımehmet Köyü, köy tarımsal sulamada kullanılan iki adet sulama kanalının tahrip olan tahmini 50’şer m’lik kısmının 
onarımının yapılması teklifinin yarınki toplantıya yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Yaşar Demirel, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu ve Hüseyin İnce tarafından, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 07.03.2019 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Merkez İlçe, 
Samanlı Köyü, köy meydanı ve parkına umumi WC (Bay-Bayan) yaptırılması teklifinin yarınki toplantıya yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Yaşar Demirel, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu ve Hüseyin İnce tarafından, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 07.03.2019 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Merkez İlçe, 
Güneyköy Köyü, köy mezarlığının tel örgü ile çevrilmesi teklifinin yarınki toplantıya 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 08.03.2019 Cuma günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere  Mart ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MART AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 08.03.2019 Cuma günü saat 11.30’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, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami 
Başkan, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Murat Bektaş, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Taner 
Ozan’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel 
İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmasının 
yapılarak, sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp konteynerlerinin 
temin edilmesi işlemlerinin sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de 
hayata geçirilebilmesi için, Bakanlığın “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 43 adet köyümüzün ihtiyacı olan ekipman ile çöp 
konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmiş olup, söz konusu ekipman ile çöp konteynerlerinin temini 
sürecinin takip edilerek sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  



 

Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, 
sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla, İl Özel İdaresinin 
imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine 
yönelik başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki 
yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve 
köylerimizi çağın şartlarına uygun daha modern bir kentleşme sistemine kavuşturmak amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununu ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, İl Encümeninin 06.04.2017 tarih ve 45 sayılı kararı gereği İl Özel 
İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planları ile ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda İdare 
tarafından komisyonumuza iletilen rapor doğrultusunda; ilk etapta Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyü ve Armutlu İlçesi, 
Mecidiye Köylerinden başlayarak imar planı çalışmalarının yapılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 07.03.2019 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz Çiftlikköy İlçesi, 
Sultaniye Mahallesi, 3009 ada, 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde 8 derslikli Anaokulu binası yapılması planlandığından, 
mülkiyeti İl Özel İdaresine ait söz konusu arsanın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
Çiftlikköy İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 3009 ada, 3 parsel üzerinde 8 derslikli Anaokulu Binası yapılması planlandığından, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince, Çiftlikköy İlçesi, Sultaniye Mahallesi, 3009 ada, 3 parselde 
bulunan 1.862,56 m² alanlı yerin, Anaokulu Binası yapılmak ve Okul Bahçesi olarak kullanılmak üzere Yalova İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2019 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan 
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin asayiş imkânlarını geliştirmek ve olaylara anında müdahalelerini kolaylaştırmak 
amacıyla ihtiyaç duyulan bir adet Dronenin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla temin edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimizde 
insansız hava araçlarının kontrol ve denetimini sağlamak, bu araçlar ile yapılmak istenen saldırıları engellemek amacıyla 
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin bu husustaki imkân ve 
kabiliyetin artırmak ve olaylara anında müdahalelerini kolaylaştırmak amacıyla ivedi olarak ihtiyaç duyulan bir adet 
İnsansız Hava Aracı (Drone), bir adet Drone Savar ile birlikte Drone Tespit Cihazının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla temin edilerek İl Emniyet 
Müdürlüğüne teslim edilmesi, bundan dolayı tahakkuk edecek giderlerin ise İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin 
(Drone Alım Projesi) faslındaki ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
       
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2018/557307 KİK Numaralı “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 
(KGYS) Görüntüleme (Kamera) Ağının Montajı ve Malzeme Alımı” ihalesine konu mal alımı işleminin yerine getirilmesi 
aşamasında, işin kontrol ve denetimini yapan İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Özel İdaresine gönderilen yazılarda 
belirtilen gerekçelerden dolayı ihale sözleşmesindeki ilave artıştan dolayı tahakkuk edecek tutar ile eksik olan ödeneğinin 
tamamlanması için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; ihale sözleşmesine göre meydana gelen iş artışı ile bütçede ayrılmış olan 
ödeneğinin yetersiz olan kısmının tamamlanması için ödenek tahsis edilmesi talep edilmiş olup, yetersiz olan ödeneğin 
tamamlanması ile birlikte ihale sözleşmesine göre meydana gelen iş artışından dolayı tahakkuk edecek yaklaşık 
₺213.506,76 tutarındaki giderin, İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin (Armutlu İlçesi Güvenlik Kamerası Projesi) 
faslında bütçelendirilen ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde, incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesine bağlı Gacık Köyündeki yeni köy 
mezarlığı etrafının tel örgü ile çevrilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çiftlikköy İlçesine bağlı Gacık Köyündeki yeni köy mezarlığı 
etrafının tel örgü ile çevrilmesi işinin gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin (Çiftlikköy 
Köylere Yardım) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesine bağlı Dereköy Köyünün köy içine 
yaklaşık 2.000 m² civarında kilitli parke taşı döşenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çiftlikköy İlçesine bağlı Dereköy Köyünün köy içine 
yaklaşık 2.000 m² civarında kilitli parke taşı döşenmesi işinin gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2019 Mali 
Yılı Bütçesinin (Çiftlikköy Köylere Yardım) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 07.03.2019 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez İlçesine bağlı Güneyköy Köyü, köy mezarlığı 
etrafının tel ihata ile çevrilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçesine bağlı Güneyköy Köyü, köy mezarlığı etrafının tel 



 

örgü ile çevrilmesi işinin gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin (Merkez Köylere 
Yardım) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.          
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 07.03.2019 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez İlçesine bağlı Samanlı Köyü, köy meydanına 
Umumi (Bay-Bayan) WC yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçesine bağlı Samanlı Köyü, köy meydanına Umumi (Bay-
Bayan) WC yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin (Merkez Köylere Yardım) faslında 
bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.          
        
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 07.03.2019 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez İlçesine bağlı Hacımehmet Köyündeki tarımsal 
amaçlı sulama kanallarının hasar gören kısımlarının onarılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçesine bağlı Hacımehmet Köyündeki 
tarımsal amaçlı sulama kanallarının hasar gören kısımlarının onarılması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı 
Bütçesinin (Tarımsal Sulama Bakım Onarım Projesi) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; 3194 sayılı İmar Kanunu 27. maddesi doğrultusunda 
Yalova İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı ve civarında yapılacak kamusal yapılarda 
şartların belirlenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı ve 
civarında kalan parsellerde köyün ihtiyacına yönelik olarak yapılacak olan; ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık 
tesisi, güvenlik tesisi, millet konağı vb. Kamusal yapılara ilişkin Yalova İli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 3194 sayılı 
İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılaşma şartları, çekme mesafeleri, yükseklik gibi yapılaşmaya 
ilişkin bilgiler bulunmadığından,  3194 sayılı İmar Kanunu 27. maddesi doğrultusunda Yalova İl Özel İdaresi sorumluluk 
alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı ve civarında kalan parsellerde köyün ihtiyacına yönelik yapılacak kamusal 
yapılarda; 1-Çekme mesafelerinin, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 47. maddesinde belirtildiği şekilde Köy İhtiyar 
Heyetince belirlenmesi, 2-Yapı yüksekliğinin 3 katı geçmemesi, 3-Taban alanı katsayısının parsel alanının en fazla %50 
sini geçmemek üzere uygulanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul adildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2019 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Sayıştay Denetçilerinin 25.02.2019 tarihi itibariyle İl Özel 
İdaresinde yapmış oldukları denetimlerde, jeotermal kaynak su kullanım bedelinin tespiti için İl Genel Meclisinin almış 
olduğu 08.03.2018 tarihli ve 37 sayılı kararın uygulanamaz olduğu belirtilerek Kanun ve Yönetmelik Hükümleri 
doğrultusunda jeotermal su kullanım bedelinin yeniden belirlenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Sayıştay Denetçilerinin 25.02.2019 tarihi 
itibariyle İl Özel İdaresinde yapmış oldukları denetimlerde, jeotermal kaynak su kullanım bedelinin tespiti için İl Genel 
Meclisinin almış olduğu 08.03.2018 tarihli ve 37 sayılı kararın uygulanamaz olduğu, söz konusu meclis kararının 
düzeltilmesi yönünde şifai uyarılarda bulundukları, kararda düzeltme yapılmaması takdirde denetim raporu bulgularında 
bu konunun belirtileceği yönünde görüş belirtilerek, Kanun ve Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda jeotermal su kullanım 
bedelinin yeniden belirlenmesi ifade edilmiş olup, idari ve hukuki açıdan herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi 
için Sayıştay Denetçilerinin görüşü, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 25. maddesinin 6 ve 7. maddeleri doğrultusunda karar alınmak üzere; 
         
İlimizde Armutlu ve Termal İlçelerinde 2 lokasyonda bulunan turizm bölgelerinde üretilen jeotermal kaynakların ısı değeri 
ve mineral konsantrasyonunun benzer olması, turizm bölgelerinin birbirine yakın olması, ayrıca işletme ruhsat sahibi ile 
turizm belgeli işletme sahibi aynı olan işletmenin bulunmaması nedeniyle jeotermal kaynak sular için ayrı ayrı fiyat 
belirlenmesine gerek olmadığı gibi, turizm bölgesinde bulunan turizm belgeli işletmelere; İlimizdeki işletme sahiplerinin 
işletme yöntemi ve turizm belgeli tesislerin jeotermal kaynağı temin etme usullerinin aynı olması hasebiyle bunlar için 
farklı kategorilerde ücret tarifesinin belirlenmesine gerek olmadığı, buna göre;  
 
1- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde bulunan ve proje, şebeke ve tüm işletme 
giderleri kendileri tarafından karşılanan turizm belgeli işletmelerde kullanılan jeotermal kaynak suyunun beher m³’ünün 
10 kuruş olarak belirlenmesi, 
 
2- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde üretilen jeotermal akışkanın bu alanlar dışındaki 
turizm belgeli tesislerde kullanılması halinde, bu alanlarda da kullanılan jeotermal kaynak suyunun beher m³’ünün 10 
kuruş olarak belirlenmesi, 
 
3- Turizm belgeli olup ta Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezleri dışında faaliyet yürüten ve 
jeotermal kaynak suyunu turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerde kullanılan jeotermal kaynak suyunun beher 
m³’ünün 8 kuruş olarak belirlenmesi ve buna göre İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynak kullanım bedelinin 
tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          



 

Dilek ve temenniler maddesi kapsamında, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar DEMİREL, İl Genel Meclisi Üyelerinden Hasan 
ÇETİNKAYA, Bahar DOĞAN ve Murat BEŞTAŞ ayrı ayrı söz alarak; 5 yıllık dönemde İl Özel İdaresinin kıt kaynaklarla 
İlimizde örnek gösterilecek yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiklerini, meclis çalışmalarında siyasi görüş gözetilmeden 
oybirliğiyle karar aldıklarını, bu dönemde uyum içerisinde ilimize yapılan hizmetlerde bize desteğini esirgemeyen 
Valilerimize, bu çalışmalar esnasında emeği geçen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve 
çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürlerini ilettiler. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN’da; beş yıllık meclis 
döneminin son dört yılında birlikte çalışma fırsatını bulduğum meclis başkanı ve üyeleriyle tam bir uyum, anlayış ve 
işbirliğiyle içerisinde gerçekten kıt kaynaklarla örnek gösterilecek yatırım ve hizmetler gerçekleştirildiği için meclis başkanı 
ve üyelerine ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum dedi ve 2019 yılı Mart ayı olağan toplantısına son verildi.  


