
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 02.01.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARAHIN ve Oktay ATİK tarafından 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.01.2020 tarihli 
önergeleri okundu ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergelerinde 
belirtilen; İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy köy 
merkezinde daha önce yol kenarlarına yapılmış olan yağmur suyu kanallarının üzerine can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için demir mazgal yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 

Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 SAYILI İl Özel İdaresi Kanunun 17. maddesi gereğince, İl Özel 
İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında,  meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı 
üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması konusu müzakereye açıldı. 
Yapılan müzakereler neticesinde,  kurulacak komisyonun 5 kişiden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi. 
Mecliste bulunan parti gruplarının sahip oldukları il genel meclis üyesi sayıları esas alınarak yapılan nispi 
oranlamaya göre 5 kişilik Denetim Komisyonunda AKPARTİ 3, CHP ise 2 üyeyle temsil edilebileceği görüldü. 
Komisyon üyeliği için APARTİ 3, CHP 2 üyeyi aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda, aday 
olarak gösterilen Hasan SOYGÜZEL, Murat KAYA, İdris DURMUŞ. Mustafa TUNALI ve Tahsin YENER geçerli 18 
oyun tamamını aldı. Böylece oyların tamamını alan Hasan SOYGÜZEL, Murat KAYA, İdris DURMUŞ, 
Mustafa TUNALI ve Tahsin YENER 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin 
denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak üzere uzman personel 
görevlendirilmesi, İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele 

belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, İl 
Genel Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 2 sayılı kararı ile oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı 
olmak üzere İdareden 1(bir) personel, İdare dışından 1(bir) personel olmak üzere toplam 2 (iki) uzman 
personelin görevlendirilmesi, İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek uzman 
personelin en fazla 20 gün süreyle çalıştırılması ve bu personele, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesinin 
3. fıkrasında öngörülen 1000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla  çarpımı sonucu 
bulunacak miktarda (brüt) günlük ödeme yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; 2019 Yılı İl Envanter Tabloları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
04.12.2019 tarihli ve 284088 sayılı yazılarının 4. Maddesinde belirtilen,2019 yılı köy yolu envanter çalışmaları 
kapsamında, köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yolların grup ve münferit köy yolu ayrımında 
tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin il gene meclisi kararının alınarak 
Bakanlığa gönderilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize havaleli 31.12.2019 tarihli 
ve 7212 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; söz konusu teklifin il genel meclisinin bu ayki 
toplantısının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
   
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.01.2020 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 03.01.2020 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
 



 

Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.01.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergelerinde 
belirtilen; İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy ve Çukurköy köyleri arasında daha 
önce yapılmış olan köprünün bitiminden sonraki yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yol kenarlarına çelik 
bariyer yapılması teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 
Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, (1)- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm 
Merkezlerinde bulunan turizm belgeli işletmeler, (2)- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm 
Merkezlerinde üretilen jeotermal akışkanın bu alanlar dışında kullanan turizm belgeli tesisler, (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 işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynak suyunun beher 
m³’ü cinsinden 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2020 yılına göre güncellenmesi ile ilgili 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 26.12.2019 tarihli ve 7050 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak olan 1 Avukat, 1 Çevre Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 2 İnşaat 
Teknikeri, 1 Harita Teknikerine ödenecek ücretin tespit edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel 
İdaresinde münhal bulunan kadrolarda; 1 Avukat, 1 Çevre Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 2 
İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri olmak üzere toplam 7 (yedi) personelin 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli 
olarak çalıştırılması ve bu personellere ödenmek üzere; 
 
Sözleşmeli olarak çalıştırılacak teknik personele, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi hükümleri 
gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre birinci derecenin birinci kademesinde görev yapan 
personele ödenen aylık ücretten fazla olmamak üzere; 

 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi çerçevesinde 1.1.2020 tarihinden sonra da çalıştırılmaya 
devam olunacak veya 2020 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için Genelgeye ekli 
(I) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetvelinin dördüncü sütununda (alt sınır) belirtilen “657 Sayılı Kanuna Göre 
Net Aylık Tutarı” bölümündeki rakamlara %10 ilave edilerek bulunacak tutarda ücret ödenmesi, 
 
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerindeki usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmelerinde 
belirtilen unvanda devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden 
tahsil edilmek suretiyle yiyecek yardımından yararlandırılması ve buna göre Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünün “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgesine uygun 
olarak her türlü kesinti ve ödemelerin yapılması, 5393 sayılı Kanununun 49. maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele ‘her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi 
bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez.’ hükmü gereğince bu 
personele başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; 5 adet tekniker kadrosunun ihdas edilmesi, ayrıca mükteseplerine 
binaen mevcut kadrolardan 4 adet teknik kadroda derece değişikliği yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; bu aşamada İl Özel İdaresinde 5 (beş) adet Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesine gerek olmadığı, İl Özel 
İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; mükteseplerine binaen İl 
Özel İdaresinde istihdam edilen mevcut kadrolardan 5. Dereceli Mimar Kadrosunun 3. Derece, 9. Dereceli Mimar 
Kadrosunun 1. Derece, 4. Dereceli Tekniker Kadrosunun 1. Derece ve 4. Dereceli Teknisyen Kadrosunun 3. 
Derece olacak şekilde Derece değişikliği yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İlimiz köyleri ve kırsalında sayıları artmakta olan başıboş sokak 
hayvanlarının rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, çevre belediyelerin tamamının yer aldığı bir birliğin kurulması halinde 



 

sokak hayvanları ile ilgili sorunun çözümü mümkün olabilir dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 03.10.2019 tarihli ve 201 sayılı kararından belirtilen çalışmaların 
ve değerlendirmelerin tamamlanmasını müteakip tespit edilecek yerlere Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi 
kurulması çalışmalarına başlanması, ayrıca Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Kısırlaştırılması için ayrılan 
₺70.000,00 (Yetmiş Bin Türk Lirası) ödenek imkânları çerçevesinde toplam 13 köyümüzde 200 (iki yüz) adet 
köpeğin kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesine yönelik başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 
konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret 
mukabilinde verilebilmesi için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2020 yılına göre 
güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; il genel meclisi ihtisas komisyonları raporlarının ücret 
karşılığında isteyenlere verilebilmesi amacıyla 2019 yılında 1 adet A4 ebadındaki kâğıt için ₺1,56 olarak 
belirlenen bedelin, Yeniden Değerleme Oranı olan %22,58 oranındaki artışın yapılarak, 2020 yılında A4 
ebadındaki bir kâğıt için alınacak bedelin ₺1,90 (Bir Lira Doksan Kuruş) olarak belirlenmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, 28.03.2003 tarihli ve 20 sayılı karar ile onaylı Kocadere Revizyon İmar 

Planı ve Plan Notları ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde tanımlanan 
maddeler arasında uyuşmazlıklar bulunduğundan, vatandaşların mağduriyetine mahal bırakmamak amacıyla, 
Kocadere Revizyon İmar Planı Plan Notlarının güncel mevzuat doğrultusunda revize edilmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürü Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Özel İdaresinin de %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova Avrasya Giyim 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, 6525 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 ve 5. maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10. maddesinin (f) bendi uyarınca, Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB kamulaştırma iş ve işlemlerinin 
İl Özel İdaresi tarafından yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli teklif yazıları okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 

5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
  
İl Genel Meclisinin almış olduğu 03.10.2019 tarihli ve 199 sayılı kararına binaen; küresel iklim değişikliği yağış 
rejiminin de değişmesine neden olarak anlık ve kuvvetli yağışlar, taşkınlar ve sellerin zaman zaman tarım 
alanlarına, yerleşim yerlerine ve altyapıya verdiği zararların önlenmesi için ivedi olarak gerekli planlama ve 
yatırımların yapılması konusunda DSİ’den alınan bilgi yazısı okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu.    
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.01.2020 Cumartesi günü saat 11.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 04.01.2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.   
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  
  
İl Genel Meclis Üyelerinden İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 
13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.01.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergelerinde belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, 



 

Akköy Köyü, İlk/Orta Okulu bahçesine kapalı spor alanı sahası yapılmasından dolayı okulun yanında bulunan 
arsanın öğrenciler için İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yeniden okul bahçesi olarak düzenlenmesi teklifin 
incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclis Üyelerinden İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 
13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.01.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergelerinde belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, 
Akköy Köyü, köy hudutları içerisinde kalan köy mezarlığı kapısının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla günümüz 
şartlarına uygun hale getirilmesi teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki 
gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. 
maddesinin (f) bendi ile 10. maddesinin (o) bendi uyarınca, 2019 yılı için belirlenen ücret tarifesinde; 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2020 yılında uygulanmak 
üzere belirlenen Yeniden Değerleme Oranı olan %22,58 oranında artış yapılarak, 2020 yılında; Sıhhi 

Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Her Türlü İşyeri İçin 1. Sınıf ₺7,65/m², 2. 
Sınıf ₺5,55/m², 3. Sınıf ₺3,30/m²,   Gayrisıhhi Müesseseler: 1 Sınıf Yer Seçimi Tesis Kurma İzni ₺3.668,00, 
Deneme İzni ₺1.840,00 Açılma İzni 1. sınıf ₺16,25/m², 2. sınıf ₺9,80/m², 3. sınıf ₺3,30/m², Ruhsatta Değişiklik 
(yenileme, kayıp, devir) 1. sınıf ₺743,00 2. sınıf ₺743,00, 3. sınıf ₺743,00,Tatil Günleri Çalışma Ruhsat 
Ücreti (Hafta Sonu ve Bayram Tatilleri: Her Türlü İşyeri İçin Yıllık ₺307,00, Maden Üretim Faaliyetleri 
İçin 2020 Yılında Uygulanacak Harç Tutarı: ₺2,35/m²,Su İşletmelerinde 2020 Yılında Uygulanacak 
Ücretler: Mesul Müdürlük ₺372,00, Uygunluk Belgesi ₺1.076,00, Tesis İzni ₺2.100,00, Ruhsat ₺4.314,00, 
İthalat İzni ₺2.153,00, İhracat İzni ₺868,00 Ruhsat Levhası Yenileme: ₺156,00,  Reklam ve Tabela Ücretinin 
ise ₺125,00/m² olarak uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların yapılacak kazılar 
neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılmak üzere ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin, köylerin altyapısını iyileştirme kapsamında 
yapacakları veya yaptıracakları çalışmalarda İl Özel İdaresinin yol ağında bulunan yollarda kablo, boru veya büz 
döşemek üzere açacakları kanallara kablo, boru veya büzler döşenerek gömlekleme işlemi yapıldıktan sonra, 
kalan kısmının yüklenici şahıs, firma veya kuruluşlar tarafından stabilize malzeme ile doldurularak yolun 

sıkıştırılması ve temizlenmesinden sonra Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından ödenek durumuna 
göre eski haline getirilmesi,  
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri gereğince, kamu kurum ve kuruluşları, firma veya 
şahısların kamu yararına yapacakları hizmetlerin üretimi sırasında İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 
yollara (tesislere) verecekleri zararların hesaplanmasına esas olmak üzere, İl Genel Meclisinin 04.01.2019 tarih 
ve 9 sayılı kararı ile 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 68. maddesi gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2020 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen Yeniden Değerleme Oranı olan %22,58 oranında artış yapılarak, aşağıda tablo halinde gösterilen 
bedellerin 2020 yılında uygulanması, 

 
Şahıs, firma, kurum veya kuruluşların İl Özel İdaresinin hizmet alanında bulunan yollarda izinli olarak kanal 
açmaları, kablo, boru ve büz döşemeleri halinde bu iş karşılığında geçiş yaptıkları güzergâhın her bir metresi için 
₺5,50 geçiş bedeli alınması, 
 
Yollarda yapılacak (1) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin iki (2) katı, bir (1) metreden fazla 
derinlikte yapılacak kazılar için kazı genişliğinin üç (üç) katı esas alınarak, yolun cinsine göre yukarıda belirlenen 
değerler ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yol kazı bedeli olarak belirlenmesi, (Trencher ile yapılan kazılarda 
kazı derinliğine göre 2 veya 3 kat olarak hesaplanacak kazı genişliğinin 50 cm’den az olması halinde kazı 
genişliği en az 50 cm olarak alınacaktır)  
 

Yolun Cinci Birim (m²) Bedeli m²/₺ 

Sıcak Asfalt Kaplama m² 129,00 

Asfalt Sathi Kaplama m² 89,00 

Parke Taşı m² 65,00 

Stabilize Yol m² 16,00 

Ham Yol m² 10,00 



 

Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilen bedeller için;  
 
İlimizde diğer kurum ve kuruluşlarca mahalli müşterek nitelikte kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak 
hizmetler için belirlenen bedelin %50’inin tahsil edilmesi, ayrıca yine kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak 
hizmetler esnasında bozulacak yolların İl Özel İdaresi Yatırım Programında bulunması ve henüz yol yapımına 
başlanmamış olması durumunda belirlenen bedelin %25”inin tahsil edilmesi, 
 
İzinli kazılarda yukarıda belirlenen değerlere uygun olarak yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak yol geçiş 
ve yol kazı bedelinin ilgili şahıs, firma, kurum veya kuruluşlarca İl Özel İdaresi hesabına nakit olarak yatırıldıktan 
veya bu bedel karşılığı kadar teminat mektubunun İdareye tesliminden sonra Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğü ile protokol yapılarak kazı işleminin başlatılmasına izin verilmesi, 
 
Yapılacak yatırımın içme suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, haberleşme ve doğalgaz gibi temel altyapı 
hizmetleriyle ilgili olması halinde, yatırımı yapacak kurumun talep etmesine bağlı olarak Plan Proje Yatırım ve 
İnşaat Müdürlüğü tarafından talep eden kurum ile kazı işleminin tamamlanmasına müteakip yukarıda belirlenen 
değerlere uygun olarak bulunacak yol kazı bedelinin ve yol geçiş bedelinin yatırımı yapan kurum tarafından 
defaten İl Özel İdaresi hesabına yatırılması hususunda bir protokol yapılarak kazı işlemine başlatılmasına izin 
verilmesi,  
 

İzinsiz kazılar nedeniyle yollara zarar verilmesi halinde, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğünce yerinde yapılacak incelemeler sonucunda yollarda oluşturulan zarar tespit edilerek, yollara izinsiz 
olarak zarar veren kişi, firma, kurum veya kuruluşlardan, caydırıcı müeyyide olması açısından yolun cinsine göre 
bu zararın, izinli kazılar için belirlenen bedelin 5 (beş) katı olarak tahsil edilmesi, 
 
İzinli veya izinsiz kazılar nedeniyle İl Özel İdaresi hesabına yatırılan bedel veya karşılığı teminat mektubu karşılık 
gösterilmek suretiyle İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kazı yapılan yolların eski haline 
getirtilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için 
ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için ücret tarifesinin belirlenmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisin alacağı karara esas teşkil etmek üzere, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun 10’uncu ve 42’nci maddelerine göre, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında 
kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yol boyu tesisler ilgili hazırlanacak 
ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için 2019 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen ücret tarifesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi gereğince, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa göre 2020 yılında uygulanmak üzere belirlenen Yeniden Değerleme Oranı olan %22,58 oranındaki 
artışın dikkate alınarak, aşağıdaki tabloda belirtilen ücret tarifesinin 2020 yılında uygulanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER İÇİN 

2020 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ 
 

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 

1-Yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması ₺147,00  

2-Su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması ₺75,00 

Görevin kurumun resmi aracıyla yerine getirilmesi halinde, yürütülecek olan hizmetlerin yerine getirileceği 
bölgelerin merkeze olan uzaklıkları dikkatte alınarak, yukarıda belirtilen ücretlere her km için 1/10 lt benzin 
gideri tutarı ile bir o kadar da araç amortisman gideri olarak ilave edilmesi.  

 
23.11.2003 tarih ve 25298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, İl ve İlçe İnsan Hakları 
Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6. maddelerinin (b) bentleri 
uyarınca, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarında 5 yıl süreyle görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından 

1’er temsilcinin seçilmesi konusu müzakereye açıldı ve gündeme alınası oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, her bir ilçe için belirlenen adayların seçilmesine geçildi. İşaretle her bir ilçe için ayrı ayrı 
yapılan oylamada; Merkez İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine Ömer ASLAN’ın seçilmesi oybirliğiyle, Altınova 
İlçesi İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine Resul ÇİFTÇİ’nin seçilmesi oybirliğiyle, Armutlu İlçesi İnsan Hakları Kurulu 
Üyeliğine İbrahim DÖNERTAŞ’ın seçilmesi oybirliğiyle, Çınarcık İlçesi İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine Mustafa 
SELVİ’nin seçilmesi oybirliğiyle, Çiftlikköy İlçesi İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine İdris DURMUŞ’un seçilmesi 
oybirliğiyle, Termal İlçesi İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine İsmail AKAR’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.01.2020 Pazar günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 05.01.2020 Pazar günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
         
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.    
         
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi’nin yol ağında bulunan başta grup yolları olmak 
üzere genişletilmesi mümkün olan yolların genişliklerinin en az 7 metreye çıkartılacak şekilde çalışma 
başlatılması, sıcak asfalt aşınma çalışması bittikten sonra bu yollara da trapez kanalların inşa edilmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin 
05.12.2019 tarihli ve 255 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan başta grup yolları olmak 
üzere tehlike arz eden yollardan, ilk etapta orman ve diğer izinler konusunda problem yaşanmayan, aynı 
zamanda genişletilmesi mümkün olan yollardan başlamak suretiyle, sıcak asfalt yapılmış yolların aciliyet arz eden 
dar kısımlarının imkânlar nispetinde 7 metreye kadar genişletilmesi işi ile bir tehlike anında araçların risk olasılığı 
taşımadan girip çıkabilecek şekilde yol kenarlarına trapez kanallarının yapım işinin bütçe imkânları çerçevesinde 
bir iş programı dâhilinde biran önce gerçekleştirilmesi, grup yolların kenarındaki otların, çalılıkların, bariyerlerin 
ve kedigözlerinin gözükmesini sağlayacak şekilde yolun her iki tarafından 1,5 m kadarının (yolun bitiminden) İl 
Özel İdaresi kanalıyla yapılacak hizmet alımı yöntemiyle temizlenmesi uygun görülmüş olup, ayrıca orman ve 
diğer izinlerin alınması suretiyle gerekli tespitlerin yapılarak, İl Özel İdaresi’nin yol ağında bulunan başta grup 
yolları olmak üzere genişletilmesi mümkün olan yolların genişliklerinin en az 7 metreye çıkartılacak şekilde 
çalışma başlatılması, sıcak asfalt aşınma çalışması bittikten sonra bu yollara da trapez kanalların inşa edilmesi 
konularında İdare tarafından detaylı bir çalışma yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından, 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
         
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası projesi ile İlimizde 
bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi, önem ve öncelik sırasına 
göre röleve projelerinin hazırlatılması ve akabinde restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi 

hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından; Termal İlçesinde 
bulunan Tarihi Fransız Evi ve Altınova İlçesinde bulunan Tarihi Deniz Fenerinin de incelenerek restore edilmesi 
gerektiği hususunda meclisi bilgilendirdi. Meclis Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, Hersek bölgesinde 
olduğu bilinen tarihi kültür varlıklarının araştırılarak yazılı eser şeklinde kültür mirasımıza kazandırılmasının yararlı 
olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi,  İlimizde bulunan tescilli ya da somut kültür varlıkları (okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, 
imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) ile tescilli olmayan kültür varlıkları hakkında İdare tarafından yapılan 
araştırmalar sonucunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan 2016 yılı baskısı “Yalova Kültür 
Envanteri”, 2019 yıllı baskısı “Yalova Kültür ve Turizm Envanteri” ve sit alanlarına ait listede belirtilen 
tescilli kültür varlıkları ile Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası konusunda Kocaeli Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 4333 sayılı kararında belirtilen; Yalova İli, Merkez İlçe, Elmalık 
Mahallesi, mülkiyeti şahsa ait olan 570 nolu parselin, tescilsiz, sit dışı olduğu ve bu parselde değirmen 
kalıntısının bulunduğu, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında görülmediğinden tescilinin uygun olmadığı, 
bahsi geçen alanda olduğu iddia edilen Kâğıt Atölyesi ile ilgili yeterli görsel bilgi ve belge getirilmesi halinde 
konunun yeniden değerlendirilebileceği ifade edilmiş olup, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
kararı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün alınan envanter bilgileri doğrultusunda İdare tarafından etraflıca bir 
çalışmanın yapılarak, elde dilecek bulgu ve belgelerin komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin 
ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Kurum ve 
Kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma yapılması ve tespit edilecek projelerin geliştirilerek hayata 
geçirilmesine devam edilmesi, Çınarcık İlçemizde kadın girişimciler tarafından zor şartlarda üretilen “Çınarcık İşi” 
el sanatı ürünleri ile Armutlu İlçemizde üretilmesi planlanan “Gümüş İşletmeciliğinin ilgili Kurum ve Kuruluşların 
işbirliğinde marka değerinin arttırılması, gerektiği gibi tanıtımının yapılarak pazar payının istenilen düzeylere 



 

çıkarılması ve bu sayede yüksek katma değer elde edilmesine imkân tanınması amacıyla, Çınarcık İşi el sanatı 
ürünleri ile Armutlu Gümüş İşletmeciliği için eğitim materyallerinin temininde kullanılmak üzere talepte 
bulunanlara İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması, bütün bu çalışmaların neticesinin bir 
rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
         
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin 
hafriyat atıklarının dökümü için hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi, İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için yeterli sayıda 
yüksek kapasiteli döküm sahası bulunmadığı, ilerleyen süreçte bu ihtiyacı karşılayacak yeterli depolama alanı 
belirlenmemesi halinde izinsiz depolama sahaları sorunu ortaya çıkacağı ve bu durumun çevre açısından sorun 
teşkil edeceği değerlendirilmiş olup, olası sorunları bertaraf etmek amacıyla, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yollarının üretilmesi yönünde İdare tarafından etraflıca bir çalışma 
yapılması ve alternatif hafriyat döküm sahalarının tespit edilerek komisyonlara paylaşılmasından sonra hafriyat 
döküm alanının belirlenmesi amacıyla konusunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.01.2020 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana 

hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.01.2020 Pazartesi günü saat 
15.30’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.            
         
Gündem maddelerine geçmeden önce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından İl Özel 
İdaresinin 2019 yılı faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde meclise bilgi verildi. Meclis Başkanı temennilerde 

bulundu ve emeği geçen meclis üyelerine ve İdare çalışanlarına teşekkür etti. Ardından meclis çalışmalarına 
geçildi. 
         
Global Engelliler Vakfının; Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve Yalova Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
arasında kurumsal işbirliği sağlanarak “Erişebilir Turizm Şehri Yalova” projesi kapsamında planlanan hedefi 
gerçekleştirmek, engelleri önlemek ve aşmak, engellilerin topluma aktif olarak dâhil edilmesini sağlamak 
amacıyla uygulanması planlanan çalışmalar hakkında işbirliği protokolü düzenlenmesi ile ilgi İl Özel İdaresi 
Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize havale 06.01.2020 tarihli ve 62 sayılı teklif yazıları okundu. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 
ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan; Bilindiği üzere Yalova’mız, 5 Haziran 1995 tarih ve 550 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin, 6 Haziran 1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile il statüsüne 
kavuşmuştur. Yalova’mızın il oluşunun 25. Yıldönümünü vesilesiyle;  geçen 25 yıllık süreçte yapılan kamu 
hizmetlerinin değerlendirilmesi, meydana gelen önemli onayların etkilerinin incelenmesi, yanı sıra geleceğe 
dönük temel stratejilerimizin gözden geçirilmesi ve ortak bir gelişme vizyonunun ilimizdeki temel aktörlerin 
katılım ve işbirliğiyle ortaya konması amacıyla 5-6 Haziran 2020 tarihlerinde “Yalova+25” adıyla bir toplantı 
düzenlenmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan; yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, 
mevcut halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde 
etkilemesi nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla, kat artırımı hususunun 
değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Murat KAYA söz alarak imar planı tadilatı hakkındaki görüşünü meclise iletti. 



 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi,  Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde 
yaşanması muhtemel sorunlara meydan vermemek ve kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak 
amacıyla kat artırımı hususunun değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması konularının İdare 
tarafından teknik ve idari yönden detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun komisyonlara iletilmesinden sonra 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi 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, teknik, yasal ve 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. İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürü Nejat AKIN tarafından ÇDP’ye yapılan itirazların akıbeti ve gelinen aşama hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlin uzun vadede ihtiyacını karşılayacak 
şekilde hazırlanarak onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen 1/50000 Ölçekli Yalova İli 
Çevre Düzeni Planındaki değişiklere yapılan itirazların nevi, mahiyeti, itirazı yapan kurum kuruluş, oda ve 
şahıslar ile bu şahısların yaptıkları itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine 
dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

          
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 03.01.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel 
İdaresinin de %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB’nin kamulaştırma işlemlerinin 
İl Özel İdaresi tarafından yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; taşınmaz bedellerinin ve kamulaştırma sürecinde 
oluşacak tüm giderlerin ilgili OSB tarafından karşılanması kaydıyla, Yalova Avrasya Hazır Giyim Sanayiciler 
Yatırım ve Kalkınma Derneği, Yalova Avrasya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Yalova İl Özel İdaresi arasında 
yapılan Üçlü Protokolün, Yalova İl Özel İdaresinin Yükümlülükleri başlıklı 4. maddesi gereğince kamu yararı 
kararı çerçevesinde Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB’nin kamulaştırma iş ve işlemlerinin İl Özel İdaresi 
tarafından yürütülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 03.01.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, 
28.03.2003 tarihli ve 20 sayılı karar ile onaylı Kocadere Revizyon İmar Planı Plan Notlarının güncel mevzuat 
doğrultusunda revize edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, 28.03.2003 

tarihli ve 20 sayılı karar ile onaylı Kocadere Revizyon İmar Planı ve Plan Notları ile Mekânsal Planlar Yapım 
Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde tanımlanan maddeler arasında uyuşmazlıkların bulunması 
sorunlara neden olabileceği değerlendirilmiş olup, vatandaşların olası mağduriyetlerinin önlenmesi ve var olan 
uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla İdare tarafından mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan, Kocadere 
Revizyon İmar Planı Plan Notlarının İl Genel Meclisince onaylanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 02.01.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen; KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında, 31.12.2018 tarihi itibariyle 
hazırlanacak olan il envanteri çalışmalarına esas olmak üzere, köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy 
içi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizde 
KÖYDES Projesi ödenekleri ve benzer kaynaklar kullanılarak 2019 yılı içerisinde yapılan hizmetler sonucunda 
oluşan il envanter bilgilerindeki yıllık değişim; İlimizin 2019 yılı ödeneği, uygulama performansı, izleme bilgileri 
ve 2019 yılı envanter verileri gibi farklı başlıklar üzerinden kontrol edileceğinden, İl Özel İdaresi bünyesinde 
oluşturulan envanter çalışma gurubu tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğünün 02.12.2019 tarihli ve 284088 sayılı yazılarında belirtilen tanımlara uygun olarak 31/12/2019 tarihi 
itibariyle köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve 
standartları güncellenmiş şekilde hazırlanan envanter tablolarının ve buna ilişkin alınacak il genel meclisi 
kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2020 Yılı Şubat ayında yapılacak 
olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2020 Yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
03.02.2020 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı 
Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2020 Yılı Ocak ayı olağan toplantısına son verildi.  


