
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 04.04.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 

Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 

Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 
Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve 

Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı Yasanın 11. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince İl Genel Meclis Başkanının gizli oyla seçilmesi konusu müzakereye 

açıldı. Meclis Başkanlığı seçimi için İl Genel Meclis Üyelerinden Yaşar Demirel aday olarak gösterildi. Yapılan 
gizli oylama sonucunda, kullanılan ve geçerli olan 17 oyun tamamını alan Yaşar Demirel yapılacak ilk 

Mahalli İdareler Genel Seçimine kadar İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi.  
 

Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı Yasanın 11. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince sırasıyla Birinci Başkan Vekili, İkinci Başkan Vekili, 2 Asil Kâtip Üye ve 
2 Yedek Katip Üyenin ayrı ayrı gizli oyla seçilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 

neticesinde, 
 

Birinci Başkan Vekili için İbrahim Akay aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucunda, aday olarak 
gösterilen ve geçerli 17’oyun tamamını alan İbrahim Akay yapılacak ilk Mahalli İdareler Genel Seçimine 

kadar Meclis Birinci Başkan Vekilliğine seçildi.    

       
İkinci Başkan Vekili için Muharrem Soyer aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucunda, aday olarak 

gösterilen ve geçerli 17’oyun tamamını alan Muharrem Soyer yapılacak ilk Mahalli İdareler Genel Seçimine 
kadar Meclis İkinci Başkan Vekilliğine seçildi.   

        

İki Asil Kâtip Üyeliği için İl Genel Meclis Üyelerinden İbrahim Dönertaş ve Ali Çorbacı aday olarak gösterildi, 
yapılan gizli oylama sonucunda toplam 16 oy kullanıldı. Aday olarak gösterilen İbrahim Dönertaş 12 oy, Ali 

Çorbacı 11 oy alırken, 4 oy ise boş çıktı. Böylece geçerli 16 oyun 12’sini alan İbrahim Dönertaş ile 11 oy 
alan Ali Çorbacı Asil Katip Üyeliklerine seçildi.  

 

İki Yedek Kâtip Üyeliği için Yusuf Harputoğlu ve Rahmi Demirok aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama 
sonucunda toplam 16 oy kullanıldı. Aday olarak gösterilen Rahmi Demirok 15 oy, Yusuf Harputoğlu 12 oy 

aldı. Böylece geçerli 16 oyun 15’ini alan Rahmi Demirok ile 12 oy alan Yusuf Harputoğlu Yedek Katip 
Üyeliklerine seçildi. 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Mart ayı olağan toplantısının 02.03.2016 tarihli ikinci birleşiminde, 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 16 maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi doğrultusunda 

İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna (AR-GE) seçilen üyelerin tamamı, 
görülen lüzum üzerine bu komisyonlardaki görevlerinden istifa etti. 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.04.2016 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 

toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 05.04.2016 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 

Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 



 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve 
Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 

görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ve İl Genel 

Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince 1 yıl süreyle görev yapmak üzere İl Genel Meclis 
Üyeleri arasından 3 İl Encümeni Üyesinin gizli oyla seçimi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 

neticesinde, Encümen üyeliği için Yaşar Demirel, Fehmi Öncü ve Muharrem Soyer aday olarak gösterildi. 

Yapılan gizli oylama sonucunda, aday olarak gösterilen ve geçerli 17’oyun tamamını alan Yaşar Demirel, 
Fehmi Öncü ve Muharrem Soyer 1 yıl süreyle görev yapmak üzere İl Encümeni üyeliklerine seçildi.    

 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapılması konusu müzakereye 

açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi gereğince kurulması 
zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile görülen ihtiyaç üzerine meclisçe kurulmasına karar verilen 

Tarımsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile 
birlikte toplam 7 adet İhtisas Komisyonunun kurulması ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonunun 7’şer (yedi) kişiden, diğer komisyonların ise 5’er (beş) kişiden oluşması oybirliğiyle kabul 
edildi. Kurulması kararlaştırılan komisyonlarda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere belirlenen adayların seçimine 

geçildi. Temsil oranına göre belirlenen adayların seçimi için işaretle ayrı ayrı yapılan oylamada; 

 
Plan ve Bütçe Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim Akay, Ali Çorbacı, Muharrem 

Soyer, Kerem Eser ve Fehmi Öncü ile CHP’den aday olarak gösterilen Bahar Doğan ve Hüseyin İnce’nin 
seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.   

 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, Ahmet Kaya, 

İbrahim Dönertaş, Rahmi Demirok ve Yusuf Harputoğlu ile CHP’den aday olarak gösterilen Ertan Şener ve 

Mustafa Tunalı nseçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.  
 

Çevre ve Sağlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Yaşar Demirel, Ahmet Kaya, Yusuf 
Harputoğlu ve İbrahim Akay ile CHP’den aday olarak gösterilen İlami Başkan’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, 

Rahmi Demirok, Kerem Eser, CHP’den aday olarak gösterilen İlami Başkan ve İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, AKPARTİ Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak 

gösterdikleri MHP Gurubu üyesi Hasan Çetinkaya’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi 

 
Tarımsal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Muharrem Soyer, İbrahim 

Dönertaş, Ali Çorbacı ve Yaşar Demirel ile CHP’den aday olarak gösterilen İlami Başkan’ın seçilmesi 
oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Yaşar Demirel, İbrahim 

Dönertaş, Fehmi Öncü ve Muharrem Soyer ile CHP’den aday olarak gösterilen Bahar Doğan’ın seçilmesi 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim Akay, Ali Çorbacı, 
Rahmi Demirok, CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce ve AKPARTİ Gurubunun kendi üyeleri yerine 

aday olarak gösterdikleri MHP Gurubu üyesi Hasan Çetinkaya’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin beşinci 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 2015 Yılı 
Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından 

değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden 
Bahar Doğan söz alarak, 2015 yılında iyi bir performans gösterdiklerini, çok önemli hizmetler yaptıklarını, 

çağdaş yaşamın gereği olarak halkımıza sunulan alt ve üstyapı çalışmalarını bir ekip ruhuyla yerinde takip 

etmesinden ve gösterdikleri çaba ve gayretlerinden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum dedi. 2016 
yılının aynı heyecanla daha fazla hizmet yapma gayreti ve temennisiyle emeği geçen meclis üyesi 

arkadaşlarıma ve kurum çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürlerini sundu. Meclis Başkanı tarafından 2015 yılında 



 

yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin 2015 Yılı 
Faaliyet Raporundaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği, herhangi bir eksikliğin ve 

usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu Faaliyet Raporunun onaylanması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, bu dönem meclisinin iki yıllık çalışma performansıyla tarihe 
geçecek hizmet yaptığımızın inancındayım. CHP Grubunun meclis çalışmaları esnasında ekip ruhu içerisinde, 

birlik beraberlik ve kardeşlik örneği sergiledikleri için onlara hasetten teşekkür ediyorum dedi. Aynı şekilde 

MHP Gurubu üyesi arkadaşımızın sergilediği iyi niyetli çaba ve tutumlarından dolayı kendisine de teşekkürü 
bir borç bilirim. Meclisimiz bir dayanışma örneği göstererek Sn. Başkanımızı oybirliğiyle yeniden seçmişlerdir. 

Oybirliğiyle verilen bu oyların Sn. Başkanımızı rehavete değil, daha da sorumlu davranmasını gerekli kılmıştır. 
Bundan sonra da daha gayretli ve azimli bir şekilde çalışarak halkımızın hak ettiği hizmeti sunma çabasında 

olacağımızın bilinmesini, 2015 yılı içerisinde üstün gayretlerle yapılan hizmetlerden dolayı Meclis Üyelerimize, 
Genel Sekreterden çaycısına kadar tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ederim dedi. 

 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.04.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan 

toplantısının üçüncü birleşimine 06.04.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 

Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve 
Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 

görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 

Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan köy ve 

beldelere kurulumu yapılan güvenlik kameralarının İlçe Jandarma Komutanlıklarınca takip ve kontrolünün 
sağlanmasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 adet taşınabilir bilgisayar ve 5 adat belleğin satın 

alınmasında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 24.03.2016 tarih ve 1364 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma 

günü yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde 

meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Yalova Devlet Hastanesi hizmet binasının arka bölümünde bulunan 

morg ve otopsi salonunun fiziki şartlarının ayrıntılı otopsi işlemleri için yetersiz olduğundan, anılan ünitenin 
büyütülerek fiziki şartlarının iyileştirilmesi için ayrılan ödeneğin yetersiz olması nedeniyle İl Özel İdaresi 

bütçesinden ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
24.03.2016 tarih ve 1364 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan 

meclis toplantısına yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için 

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
doğrultusunda Yalova İl Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, İlimizin biyoçeşitliliğinin tanıtılması ve 

korunmasına yönelik çalışmaların en önemli ayağı olan İlköğretim Okullarında okuyan öğrencilere tabiat 

sevgisini aşılayacak, biyoçeşitliliğimizi ve yaban hayatımızı tanıtacak ve biyokaçakçılıkla mücadele konusunda 
bilinçlendirecek eğitimler kapsamında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından senaryosu 

onaylanan “Samur Nerede” adlı müzikli tiyatro oyununun ücretsiz olarak Yalova İl ve İlçelerindeki okullarda 
oynanması için İl Özel İdaresi bütçesinden ₺15.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 24.03.2016 tarih ve 1375 sayılı yazıları okundu. 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 dokuzuncu maddesinde yer alan, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesinde asayiş olaylarının kontrolünün 
sağlanması, suç ve suçluların yakalanmasında güvenlik güçlerine yardımcı olunması amacıyla, Subaşı 

Beldesinde kurulması planlanan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) Sistemi için İl Özel İdaresi 

bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi İl Özel İdaresi bütçe 

imkânlarıyla hangi İlçe, Belde ve Köylerde güvenlik kamerası sisteminin kurulduğu ve kurulan kamera 
sisteminin verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığı hususunda İdare kanalıyla Jandarma Komutanlığından bilgi 

istenmiş, Jandarmadan istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 

ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden Muharrem 
Soyer ve Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.04.2016 tarihli önergeleri okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde,  önergede belirtilen, İlimiz, 
Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde her yıl düzenlenen Kocadere Şehitlerini Anma günü organizasyon 

giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifinin Cuma günü yapılacak olan meclis toplantısına 

yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden Rahmi 

Demir ve Kerem Eser tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.04.2016 tarihli önergeleri okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde,  önergede belirtilen, İlimiz, 
Termal İlçesi, Akköy Köyünde her yıl düzenlenen Akköy Şehitlerini Anma günü organizasyon giderlerinde 

kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifinin Cuma günü yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirilmek 
üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden Bahar 

Doğan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.04.2016 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi Bahar Doğan söz alarak, Afyon İlinde faaliyet gösteren Afjet A.Ş. 

Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk tarafından 05.04.2016 tarihinde yapılan sunumda; jeotermal suyunun 
doğanın yeniden doldurabileceğinden daha fazla çekilmesi halinde bölgede çok ciddi sonuçları doğuracağı, 

jeotermal kaynaklarının yenilenebilir ve sürdürülebilir olabilmesi için kaynaktan akan sudan fazla çekilmemesi, 

suyun fazla çekilip çekilmediği belli zaman dilimlerinde jeotermal kaynakların yeraltı seviye ölçümleri 
yapılarak tespit edilmesi, bu ölçümlerin yapılmaması halinde jeotermal suların yönetiminin mümkün 

olmadığının anlaşıldığı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen, yeraltı suyunun yönetilememesi veya bilinçsiz bir şekilde çekilerek olumsuz sonuçlar doğurmasının 

önlenmesi, yeraltı erozyonu ve erimeler ile kast adı verilen mağalar oluşturmaması, suyun çekilmesi ile susuz 

kalan akifer kayaç tanelerinin sıkışması ve boşluklarının azalmasına meydan verilmemesi amacıyla; suyun 
doğanın yeniden doldurabileceğinden daha fazla çekilip çekilmediğinin ölçülmesi, su ısıtma ve sağlık havuzları 

dışında kullanılmaması, kaynaktan çekilen kirlenmeyen ve evsafı bozulmayan suyun reenjeksiyon sistemi ile 
kaynağa geri dönüşümünün sağlanması, yalnızca scada adı verilen uzaktan kontrol ve gözleme sistemi kuran 

işletme sahiplerine tesis kurma izninin verilmesi, Yalova’da kullanımda olan jeotermal suların doğru 
yönetilmesi ve yanlış ve tedbirsiz kullanımdan dolayı oluşabilecek zararların önlenebilmesi için konunun İl 

Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 

Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.04.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan 

toplantısının dördüncü birleşimine 07.04.2016 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve 



 

Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İlimiz Merkez, Elmalık Köyünde bulunan Salim Delen İlkokulunun 
arkasındaki alana yapılması planlanan ve projesi hazırlanan futbol antrenman sahasının İl Özel İdaresi 

imkânlarıyla yaptırılması ve bu iş için gerekli olan ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 24.03.2016 tarih ve 1376 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 

 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı kararına istinaden, 

jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında mevcut kaynakların yok olma 
riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan yararlanan mevcut işletmelerin yıllık 

jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme başvurusunda bulunan talep sahiplerinin 

kaynak rezervleri hakkında yapılacak bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temini ile ilgili 
Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.01.2016 tarih ve 16301 sayılı yazılarında belirtilen hususların 

değerlendirilerek, ona göre izlenecek yol ve uygulanacak proje için kaynak temin edilmesi teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, 

sadece Armutlu ve Termal İlçelerinde jeotermal kaynak sularının bulunduğunu, dolayısıyla bu iki ilçemizde 

jeotermal kaynaklarla ilgili çalışma yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdi. Bahar Doğan söz alarak, 
bilimsel çalışmanın sadece MTA’yla sınırlı kalınmamasını, bu konuda çalışmalar yapmış ve uzmanlaşmış daha 

pratik ve daha doğru netice alacak Afjet veya buna benzer şirketlerle gerekli çalışmanın yapılmasının daha 
doğru olacağı kanaatindeyim, gereğinden fazla çekline jeotermal kaynakların sorunların yaşanmasına neden 

olabileceğini, bu konuda çok hassas ve özenli bir çalışma yapılarak sonucunun il genel meclisinde 
değerlendirilmesinin gerekli ve yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporları doğrultusunda İdareye yetki verilmesi ve çalışmanın tamamlanmasının 

ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü, Karatepe Mahallesi yollarının parke 

yapılması ve adı geçen mahalleye kanalizasyon şebekesi tesis edilmesiyle birlikte varsa sorun teşkil eden 

diğer kanalizasyonların tespit edilerek bakım ve onarım işlerinin bir arada değerlendirilmesi teklifi hakkında 
Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 

raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Karatepe Mahallesi 
yollarına parke taşı döşenmesi ve adı geçen mahalleye kanalizasyon şebekesi yapılması işinin, sorun teşkil 

eden diğer kanalizasyonlarla birlikte değerlendirilmesi amacıyla yerinde gerekli incelemenin yapılarak 

sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İl Genel Meclisi Başkanı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 07.04.2016 tarihli önergesi okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 2015 yılında çok güzel 
hizmetler yapıldığını, yapılan hizmetler vatandaşlarımızın ekonomisine yarar sağlamıyorsa onlar için çok fazla 

şey ifade etmeyeceğini, köylülerimizin ekonomisine doğrudan faydası olan bu gibi arazi sulamaları gibi 

projelerin hizmete alınmasının vatandaşlarımızın ekonomisine doğrudan katkısı olacağını dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen İlimiz sınırları içerisinde İl Özel İdaremizce yapılan ve DSİ Bölge 

Müdürlüğünce planlananların dışındaki göletlerin uygun tarımsal havzalarının belirlenerek yerlerinin tespit 
edilmesi, yapılacak göletlerden daha fazla verim sağlamak amacıyla önceliğinin tespit edilmesi teklifinin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz, Armutlu İlçesi, Odunyolu, Baklab-
Soğanlı Tepe, Ayvalık Tepe, Karasu, Tozdağı, Bayramtarla Mevkilerinde kurulması planlanan Yalova Rüzgar 

Enerjisi Santrali (YALOVARES) Projesinde teknik gerekçelerden dolayı değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl 
olduğundan, konu ile ilgili hazırlanan 3 adet 1/5000 Nazım ve 7 adet 1/1000 Uygulama İmar Plan Paftaları ve 

Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması ile ilgili İl Özel İdaresi 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 07.04.2016 tarihli yazıları okundu. İmar 
Müdürü Suat Akgün tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, Ülkemizde genel olarak ilgili yerlerden görüş veya izinler alınmadan tesislerin kurulduğunu, halbuki 



 

her türlü etüt ve diğer teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra izin veya onay için müracaata bulunmalarının 
mevzuatın bir gereği olduğunu, bu konunun yerinde incelenmesinden sonra hazırlanacak rapor 

doğrultusunda mecliste değerlendirilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün kontrollüğünde ve taahhütleri altında yapımı devam eden Yalova – 

Altınova – Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan malzemenin temini amacıyla 

İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Mevkii O ada, 1751 ve 293 nolu parseller üzerinde geçici Asfalt 
Plent Tesisi kurmak için YAFA Firmasına izin verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 

meclisimize havaleli yazıları ile ekindeki YAFA Firmasının 06.04.2016 tarih ve 16-109 sayılı yazıları okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, sözü edilen plent 

tesisinin fiili olarak kurulup kurulamadığının bilinmediğini, kurduktan sonra izin talep ediliyor ise bunun çok 
yanlış olacağını, ayrıca İl Genel Meclisinin geçici izin verme yetkisinin olmadığını, bu konunun yerinde 

incelenmesinden ve rapor hazırlanarak meclise sunulmasından sonra İl Genel Meclisinde değerlendirilmesinin 

daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İlimizde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan ve İlimizin ekonomisine ve turizmine önemli 

katkılar sağlayacağı düşünülen Turizm Haftası Etkinlikleri Organizasyonu Projesi kapsamında kullanılmak 
üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden 

₺5.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 06.04.2016 tarih ve 401 sayılı 
talep yazıları okundu, gündeme alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, Cuma günü yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere söz konuş teklifin incelenerek bir rapor 

halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu İbrahim Akay’ın ret oyuna 
karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.04.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 

toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 08.04.2016 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 

Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 

Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 
Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve 

Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk kapsamında 
bulunan köylere götürülmesi gereken alt ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali kaynağın 

temini amacıyla gelir arttırıcı mahiyette gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresine verilen 

yetki ve sorumluluk kapsamında bulunan köylere götürülmesi gereken önem ve öncelik arz eden alt ve üst 
yapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temini amacıyla gelir arttırıcı 

projelerin hayata geçirilmesi konularının araştırılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, içme suyu, kanalizasyon ve sulama tesislerinde kesintisiz 
güneş enerjisi sisteminin uygulanması için gerekli çalışmanın yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtiği gibi, İl Özel İdaresi tarafından 

yaptırılıp, işletmesi Muhtarlıklara devredilen sondaj terfi kanalizasyon ve sulama sistemlerinin işletilmesi 



 

esnasında kullanılan enerji sarfiyatının yüksek olması bazı sıkıntıların yaşanmasına neden olduğundan, içme 
suyu, kanalizasyon ve sulama suyu gibi tesislerin ekonomik ve kesintisiz bir enerji sistemine kavuşturulması 

için yenilenebilir enerji sistemlerinden güneş panellerinin kurulmasının ekonomik olup olmadığının yanı sıra 

ihtiyaç duyulan mali kaynağın mahsuplaşma veya hibe yoluyla temini ve uygulanacak enerji sistemi hakkında 
gerekli araştırmanın yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl 

Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim 
Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince 

okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu.  
 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 06.04.2016 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Termal-Akköy Şehitlerini 

Anma Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; söz konusu 
organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Termal Köylere 

Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺15.000,00 sinin Termal Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki 
hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 06.04.2016 tarihli üçüncü incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı 

Kocadere Köyünde 29 Nisan’da 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; söz konusu organizasyon 
giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında 

bulunan ödeneğin ₺25.000,00 sinin Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına 

yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 06.04.2016 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova Devlet Hastanesi 

hizmet binasının arka bölümünde bulunan morg ve otopsi salonunun fiziki şartlarının iyileştirilmesi için İl Özel 

İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova Devlet Hastanesi Hizmet Binasının arka 

bölümünde bulunan ve ayrıntılı otopsi işlemleri için yetersiz olduğu anlaşılan morg ve otopsi salonunun fiziki 
şartlarının iyileştirilmesinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Kanalizasyon Tesisi 

Yapım Giderleri faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺17.000,00 sinin, İl 

Özel Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde “Morg ve Otopsi Salonu Projesi” adı altında yeni bir 
fasıl maddesinin açılarak bu fasıl maddesine aktarılması, aktarılacak olan ödeneğin işin yapımını üstlenen 

Kurumun hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 06.04.2016 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek 

bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Jandarma Komutanlığı 
sorumluluk sahasında bulunan köy ve beldelere kurulumu yapılan güvenlik kameralarının İlçe Jandarma 

Komutanlıklarınca takip ve kontrolünün sağlanmasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 adet taşınabilir 
bilgisayar ve 5 adat belleğin satın alınması için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, söz konusu 5 
adet taşınabilir bilgisayar ile 5 adet taşınabilir belleğin alımında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali 

Yılı Bütçesinin Bilgisayar-Yazılım Alımları ve Yapımları faslında bulunan ödeneğin ₺12.000,00 sinin, İl 

Jandarma Komutanlığı Kurumsalı bünyesinde bulunan “İl Jandarma Komutanlığı Güvenlik Kamerası Projesi” 
fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 06.04.2016 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek 

bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimizde her yıl 15-22 

Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Turizm Haftası Etkinlikleri Organizasyonu giderlerinde kullanılmak 
üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, Turizm Bakanlığının bu işler için muhtemelen ödenek gönderdiğini, biraz önce 
Kocadere ve Akköy Şehitleri için ödenek tahsis edilmesi kararının alındığını, bu gibi taleplerin önünün 

açılmasıyla asli görevlerimizi yapacak mali kaynağı bulamayabileceğimizin bilinmesini istiyorum dedi. Meclis 



 

Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Üyelerden Bahar Doğan söz alarak, İbrahim Akay 
arkadaşımızın görüşlerine katıldığını, tahsis edilen ödeneğin amacına uygun olarak ve doğru bir şekilde 

kullanılması gerektiğini, bu hususta gerekli denetim mekanizmalarının sürekli işler halde tutulması daha 

doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; 5302 sayılı Yasanın 64. maddesi gereğince yapılacak protokol çerçevesinde, İlimizde her yıl 

15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan ve İlimizin ekonomisine ve turizmine önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülen Turizm Haftası Etkinlikleri Organizasyonu Projesi kapsamında kullanılmak üzere, İl 

Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi faslında bulunan ve yılı 

içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺5.000,00 sinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kurumsalı 
altında yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı. İbrahim Akay’ın ret 

oyuna karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 

Gündemin 16. maddesi kapsamında meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, iki konuda görüş belirtmek 
istediğini dile getirdi. Birinci konu; Tabiat ve Kültür Varlıklarından birisi olan ve adını da buradan alan tarihi 

Taşköprü’nün üzerinden ağır tonajlı araçların geçmesinin köprünün zarar görmesine neden olacağını, bu 

köprünün dışında başka yollardan da ulaşımın mümkün olduğunu, Taşköprü ile ilgili durumu Turizm 
Müdürlüğü yetkililerine aktardığında, yazılı müracaata bulunmam gerektiğini bildirdiklerini, bu zihniyette olan 

görevlilerle hiçbir yere varılamayacağının herkesin malumu olduğunu, bu tür davranışların Sayın Valimizin 
gayretli çabalarına gölge düşüreceğini ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. İkinci konu; bir firmanın 

asfalt plent tesisi için müracaata bulunduğunu, talep edilen alanın çevre düzeni planında kentsel servis 

alanında kaldığını, batısı yerleşim alanı, doğu sınırı spor tesisi ve kuzeyi meyve bahçeleri olan bir alana saatte 
360 ton asfalt üretecek tesisin kurulmasının doğru olmadığını, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen kriterlere 

uyulduğu takdirde bu tür tesislerin kurulmasına izin verilebileceğini, Çevre Müdürlüğü yetkililerinin, çevreye 
olan olumsuz etkileri hakkında yerinde hiçbir araştırma ve inceleme yapmadan firmanın sunduğu rapora itibar 

ederek Yönetmeliğe aykırı bir şekilde ÇED gerekli değildir belgesi verilmesinin doğru olmadığını, bu iki 
kurumun duyarsız tavırlarının Sayın Valimizin çalışma ve gayretiyle bağdaşmadığını, bu anlayış içerisinde 

olanların Yalova’mıza değil yarar, aksine İlimizin tabiat varlıklarını, doğal güzelliklerini ve halkımıza sağlıklı ve 

güvenli bir çevre bırakmayarak zarar vermelerinin kaçınılmaz olduğunu, bu konularda meclis üyeleri olarak 
üzerimize düşeni yapmanın sorumluluğumuzun bir gereği olduğunu, Sayın Valimizin gayretlerine yardımcı 

olmakla beraber eksiklik ve aksakları Sayın Valimize ve ilgililere ileterek, Yalova’mızın doğal güzelliklerinin 
korunmasına ve ilimizin gelişmesine yardımcı olunmasının daha doğru bir davranış olduğunu, Sayın 

Valimizden de görevini layıkıyla yapmayanlar hakkında gereğini yapmasını beklediklerini dile getirdi. Murat 

Bektaş söz alarak, Bahar Doğan arkadaşımızın görüşlerine katıldığını, öncelikle ilgili belediyelerin bu konuları 
takip etmeleri gerektiğini, orada iş makineleri ile yapılan çalışmalara yöredeki belediyeler ve ilgili kurumların 

hassasiyet göstermeleri gerektiğini söyledi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, aşınan ve onarılması 
gereken tarihi Gacık Hamamı kapısı ve diğer eksikliklerin restorasyon yada onarım yapılması yönünde Turizm 

Müdürlüğü yetkilerine haber verdiğimiz halde herhangi bir işlem yapmadıklarını söyledi. 

 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Mayıs ayında yapılacak 

olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
02.05.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı 

Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2016 Yılı Nisan ayı olağan toplantısına son verildi.  


