
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ağustos ayı 

olağan toplantısının birinci birleşimine 01.08.2016 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. 
         

Meclis çalışmalarına geçmeden önce, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’ne bağlı bir grup asker ve diğer 

unsurlar tarafından girişilen darbe girişimi hakkında il genel meclisinde grubu bulunan partiler ve MHP 
üyesinin katılımı ile hazırlanan ortak kınama mesajı okundu. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve 

ardından meclis çalışmalarına devam edildi. 
         

Gündemin birinci maddesinde yer alan, sanayi alanında kimyasal ve endüstriyel üretim yapan 
fabrikalarımızda biyolojik, radyasyon ve nükleer kazaların olması durumunda müdahale edecek 

ekipmanları yerine ulaştıracak mevcut aracın iç dizaynının iyileştirilmesinin yanı sıra, evrak ve diğer 

hizmetlerde kullanılan ve motor hacminin yüksek olmasından dolayı akaryakıt sarfiyatı yüksek olan mevcut 
aracın yerine, daha kullanışlı, motor hacmi ve akaryakıt sarfiyatı daha düşük yeni bir hizmet aracının satın 

alınmasında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi Bütçesinin (Savunma Hizmetleri) 06 5 harcama kaleminde 
bulunan ₺100.000,00 ödeneğin, duyulan ihtiyaç üzerine bütçenin ekonomik sınıflandırmanın 06 1 harcama 

kalemine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.07.2016 tarih ve 841 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (g) bendi 

uyarınca, mülkiyeti Ahmet Yılmaz TERZİ’ye ait olan ve hibe edilmesi istenen İlimiz, Merkez İlçe, Kazımiye 
Köyü, Harmantarla Mevkii, 187 ada, 7 nolu parselde bulunan ve tarla vasıflı olan 3.164,51 m² 

yüzölçümündeki yerin tamamının ölünceye kadar kendisinin kullanması, ölümünden sonra kamuya yönelik 

hizmetlerde kullanılması şartıyla İl Özel İdaresi adına bağış olarak kabul edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.08.2016 tarih 3368 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde özellikle yaz aylarında 

yaşanan su sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu havuzunun 
yaptırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 

raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çiftlikköy 

İlçesi, Burhaniye Köyünde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla, İl 
Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde gerekli teknik incelemelerin yapılarak, inceleme 

sonucuna göre ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyu havuzunun İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 
yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.         

          
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.08.2016 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.08.2016 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 dördüncü maddesinde yer alan, 27-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında Balkan Ülkelerinde 

düzenlenecek olan Basketbol ve Güreş Müsabakaları organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel 
İdaresi bütçesinden Balkan Göçmenleri Eğitim ve Dayanışma Derneğine gerekli maddi desteğin 

sağlanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl 
Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması ve mevcut bütçede bu gibi giderlerde kullanılmak üzere ödenek 

bulunmamasının yanı sıra bu tür faaliyetler için derneklere yardımda bulunulmasının mevzuat açısından 
sorun teşkil edecek olması nedeniyle, bahse konu etkinlik için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 

edilmesinin uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev alanına giren konularda gerekli teknik 

inceleme ve araştırma yapmak, bölgedeki mahalli idareler ve yerel yönetimlerin iş ve işleyişini yerinde 
görmek, o bölgelerdeki mahalli idareler ve yerel yönetim yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere 

düzenlenecek iş gezisine meclis (komisyon) üyelerinin katılması teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi, yeni gelişen teknolojik ürünlerden azami derece faydalanmak ve bu teknolojik ürünlerin 

kullanılarak il özel idaresinin görev alanında yapılacak alt ve üstyapı hizmetlerinin daha modern hale 
getirmek ve daha az mali kaynağın kullanılarak daha fazla hizmet üretmeye imkân sağlamak amacıyla, 

bölgedeki mahalli idareler ve yerel yönetimlerin iş ve işleyişini yerinde görmek, o bölgelerdeki mahalli 
idareler ve yerel yönetim yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunmak ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini 

tesis ve güçlendirmek üzere yurtiçi veya yurtdışına yapılacak iş gezisine meclis (komisyon üyeleri) 

üyelerinin katılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Şevket Karatay’ın maliki bulunduğu Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü 
Beldesinde kaim 744 nolu parsel ve bu parsele komşu olan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 745 nolu 

parsellerin bulunduğu imar adasında yapılan plan değişikliğinin onaylanması teklifi hakkında İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İl Özel 
İdaresine ait binanın yıkılma riski taşıyıp taşımadığı, İl Özel İdaresi tarafından kullanılmasının ekonomik ve 

rantabl olup olmadığı, bu taşınmazın üzerinde herhangi şerh bulunup bulunmadığı hususlarının mevzuat 
yönleriyle birlikte araştırılarak, risk teşkil edip etmediği ile ilgili teknik raporun da hazırlandıktan sonra 

konunun meclisimizde değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan 

müzakereler neticesinde, İdareye ait olan bina ile Şevket Karatay’a ait binanın takas durumunun 
karşılaştırılması, İl Özel İdaresine ait binanın ekonomik ömrünün tamamlayıp tamamlanmadığı ve risk 

teşkil edip etmediği hususunda teknik rapor hazırlanarak meclise iletildikten sonra konunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.08.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.08.2016 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar 
Demirel’in 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 yedinci maddesinde yer alan, Jeotermal 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 yazıları doğrultusunda AFJET firması tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 



 

raporun değerlendirilerek, izlenecek yol ve yöntem ile uygulanacak proje için kaynak temini talebinde 

bulunulması ve bu kaynaklarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 

belirtildiği gibi,  Yalova İli jeotermal kaynaklarının, israfa meydan verilmeden daha etkin, verimli ve 
yenilenebilir şekilde kullanılmasına imkân tanınması, mali kaynağın temini için bu kaynakların 

geliştirilmesine ve sağlık/turizm amaçlı değerlendirilmesine yönelik olarak il geneli yerine daha dar 
kapsamlı pilot alanlarda çalışma yapılarak, hazırlanacak proje önerilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına 

sunulması amacıyla, jeotermal kaynakların bulunduğu Armutlu ve Termal İlçeleri sınırları içerisinde daha 

dar kapsamlı ve düşük maliyetli çözüm alternatiflerinin ortaya konularak jeotermal rezervuar tespitine 
yönelik olarak, konusunda uzman akademik kurum ve kuruluşlar veya bu konularda Afyon İlinde faaliyet 

gösteren AFJET Firmasına rapor hazırlatılması, yapılacak çalışmanın mahiyeti ve bu çalışmalardan dolayı 
ihtiyaç duyulan mali kaynağın tutarının ne kadar olacağı gibi hususlarda çalışma yaptırılması için İdareye 

yetki verilmesi, bu konudaki çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise 

sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerde 
sorun teşkil eden ve çevre ve sağlık açısından olumsuzluklara neden olabilecek kanalizasyonların tespit 

edilerek, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 

kapsamında, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan köylerde sorun teşkil eden kanalizasyon tesislerinin 
bütçe imkânları dâhilinde gerekli bakım ve onarım işlerinin yaptırılması amacıyla, İl Özel İdaresi teknik 

elemanlarıyla birlikte yerinde gerekli incelemenin yapılması ve yapılan inceleme sonucuna göre yapım ve 
onarımı gereken kanalizasyon tesisleri konusunda düzenlenecek raporun komisyonlara iletilmesinden 

sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6. maddesiyle İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk kapsamında bulunan 

köylere götürülmesi gereken alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali kaynağın temini 

amacıyla 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 İdaresi bütçesinin kısıtlı olmasından dolayı, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ile İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk 

kapsamındaki köylere götürülmesi gereken ve önem arz eden alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine 

getirilmesi konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması ve köylerimize 
götürülmesi gereken hizmetlerin yerine getirilmesi için, köylerimizdeki arazi yapısı, iklim şartları, nüfus 

yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak, alınacak verim, sağlayacağı fayda ve sürdürülebilir 
kıstaslar çerçevesinde, Altınova İlçesi, Sermayecik Köyünde uygulanan çilek projesi, farklı köylerde 

uygulanan ceviz yetiştiriciliği, kokulu üzüm projesi, ürün satış yerleri (reyon) gibi alternatif projeler 
seçilerek programa alınması ve bütçe çalışmaları sırasında bu projelerin hayata geçirilmesi için ödenek 

tahsis edilmesinin yanı sıra köylerimizde yapılması önem ve öncelik arz eden ve maliyeti yüksek olan alt 

ve üstyapı hizmetleri ile ilgili projeler geliştirilerek, ilgili Kuruluşlardan veya Bakanlıklardan ödenek temini 
talebinde bulunulması, bu konudaki çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde 

meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.08.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

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

olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.08.2016 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar 

Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 

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

Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 



 

toplantıya iştirak ettikleri, Muharrem Soyer’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak 

etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, 
izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 

çalışmalarına devam edildi. 
 

Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara 
devredilen ve enerji sarfiyatı yüksek olan sondaj, terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz ve 

yenilenebilir enerji sistemine kavuşturulabilmesi için güneş panellerinin kurulmasının yanı sıra 

mahsuplaşma ve hibe yoluyla kaynak temin edilmesine imkan tanınması için gerekli çalışmanın 
başlatılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve 

Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yenilenebilir güneş enerjisinden azami 

derecede yararlanılarak daha ekonomik ve kesintisiz enerji sistemine kavuşması için, Güneş Enerjisi 
Sisteminin kurulacağı alanların temin edilmesi, bu alanlarda kurulacak güneş panellerinin maliyetinin 

araştırılması, bu konularda faaliyet gösteren işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden yardım 
alınarak, İdare tarafından bu yönde projeler geliştirilerek İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile hayata 

geçirilmesi, Özel İdare bütçesinin yetersiz olması halinde hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi için ilgili 
Kuruluşlardan veya Bakanlıklardan ödenek temini talebinde bulunulması, bu yöndeki çalışmaların 

tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 

verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu içerisindeki 
köylerimizde bulunan içme suyu depolarının mevcut durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, 

bağlantı hatları ve su debi miktarları, mevcut nüfus ve gelecekteki nüfus artışına cevap verip 

veremeyeceği gibi konuların araştırılması ve tespit edilecek sonuca göre gerekli bakım ve onarım işlerinin 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu içerisindeki 
köylerde bulunan içme suyu depolarının mevcut durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, bağlantı 

hatları ve su debi miktarları, mevcut nüfus ve gelecekteki nüfus artışına cevap verip veremeyeceği 

konularının İl Özel İdaresince araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre bundan sonraki yatırım planlarının 
belirlenmesi ve bütçe görüşmelerinde bu hususların esas alınarak ödenek ayrılması yönündeki çalışmaların 

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

         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.08.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.08.2016 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 ikinci 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 ettiğinden, var olan sorunların giderilmesi ve tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 

olarak Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede çalışmalarına başlanan 
1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı konusunun değerlendirilmesi teklifi hakkında İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu planlarla 
Yalova’nın geleceğinin şekilleneceği, ilgili odalar, plancılar ve akademik çevrelerin Yalova hakkında ne gibi 

düşüncelere sahip olduklarının sorulmadığı, ekonomik, sosyal, meteorolojik, depremsellik gibi durumlar 



 

konusunda karar vericilerin bilgilendirilmediği, mevzuat hükümlerinde belirtilen şartların eksiksiz yerine 

getirilmesi ve planın temel hedef, ilke ve politikalarına uygun şekilde tüm paydaşların katılımı ile şeffaf bir 
ortamda gerekli çalışmaların yapılmasının ardından konunun meclislerde tartışılarak karara bağlanmasının 

daha doğru olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Çobankent 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, özellikle 

Kocadere köyündeki konut veya tarım alanı ile ilgili sorunları çözecek yaklaşım içerisinde, İmar 
Müdürlüğümüzde görevli teknik elemanların katılımı ile konu hakkında detaylı bir çalışmanın yapılarak, 

sıkıntılara neden olabilecek olumsuzlukların bertaraf edilmesi suretiyle konunun netliği 

kavuşturulmasından sonra nihai kararın verilmesinin daha yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise 
iletti. Yapılan müzakerelere neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaşım gibi sektörler ile kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında 
koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekânsal ve 

işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, bölge planı kararlarına uygun olarak idareler arası koordinasyon 

esasları çerçevesinde Sayın Valimizin koordinasyonunda temel hedef, ilke, strateji ve politikaları 
kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede çalışmalarına başlanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre 

Düzeni Planı hazırlıklarından çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek il genel 
meclisine sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma 
ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezleri içerisinde bulunan tesisler tarafından 

kullanılan jeotermal kaynaklar için su kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 

söz alarak, yasaya göre sayaç takılmasının zorunlu olduğunu, ücret belirlenmesinin mevzuat gereği 

olduğunu, su kullanan tesislere sayaç takılarak disiplin altına alınması gerektiğini, sayaç takılmadan 
kullanılan su miktarının bilinemeyeceğini, sadece Armutlu ve Termal İlçelerinde jeotermal kaynak suyu 

kullananların olduğunu, bu konunun daha fazla gecikmeye mahal bırakmadan sonuçlandırılması 
gerektiğini, aksi takdirde karar veren meclis üyeleri olarak hukuki açıdan sıkıntı yaşayacağımızın 

bilinmesini, gecikmeye mahal bırakılmadan İdare tarafından mevzuat hükümlerindeki durumun açık bir 

şekilde izah edileceği raporun hazırlanarak komisyonlara iletilmesinden sonra, konunun meclisimizde 
tartışılarak karara bağlanmasının daha doğru olacağını yönündeki görüşünü dile getirdi. İbrahim Dönertaş 

söz alarak, konu hakkındaki görüşünü meclise sundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  turizm bölgesi 
olarak tescil edilen alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve işletmeler ile bu bölgelerin dışındaki 

yerlerde jeotermal kaynak kullanan turizm belgeli tesislerin tespit edilmesi, bu işletmelerden gayrisafi 

hasılanın %1’i oranında alınan idare payının yanı sıra, su kullanım bedelinin belirlenerek tahsil edilmesinin 
uygun olup olmadığı konusunda oluşan tereddütleri giderici mahiyette İdare tarafından Kanun ve 

Yönetmelik hükümleri etraflıca irdelenerek, izlenecek yol ve uygulanacak yöntem hakkında detaylı bilginin 
komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara 

süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.      
         

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2016 tarihli birinci birleşiminde 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilen, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 10. maddesinin (g) bendi uyarınca, mülkiyeti Ahmet Yılmaz Terzi’ye ait olan ve hibe 

edilmesi istenen İlimiz, Merkez İlçe, Kazımiye Köyü, Harmantarla Mevkii, 187 ada, 7 nolu parselde 
bulunan ve tarla vasıflı olan 3.164,51 m² yüzölçümündeki taşınmazın İl Özel İdaresi adına şartlı bağış 

olarak kabul edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; mülkiyeti Ahmet Yılmaz Terzi’ye ait olan ve hibe 
edilmesi istenen İlimiz, Merkez İlçe, Kazımiye Köyü, Harmantarla Mevkii, 187 ada, 7 nolu parselde 

bulunan ve tarla vasıflı olan 3.164,51 m² yüzölçümündeki taşınmazın Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis 
edilerek eğitim tesisi alanı olarak kullanılması ve bu alanda yapılacak eğitim tesisine kendi isminin 

verilmesi, yâda söz konusu alanın kamu hizmetlerine yönelik yatırım alanında kullanılması ve intifa 

hakkının maliki üzerinde kalması kaydıyla bu taşınmazın kuru çıplak mülkiyetinin İl Özel İdaresi adına şartlı 
bağış olarak kabul edilmesi, tapu ferağ işlemlerini yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürü Sema Turgut 

Karataş’ın yetkilendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.     
         

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2016 tarihli birinci birleşiminde 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İl Özel İdaresi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havale edilen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına Yasal pay 



 

olarak ayrılan ve 2016 mali yılı bütçesinde İl Özel İdaresinin 44 77 01 04 Kurumsalı altında bulunan 

toplam ₺180.000,00 ödeneğin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kurumsalı altındaki ilgili fasıl maddelerine 
aktarılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına Yasal pay olarak ayrılan ve 
2016 mali yılı bütçesinde İl Özel İdaresinin 44 77 01 04 Kurumsalı altında bulunan toplam ₺180.000,00 

ödeneğin ₺80.000,00 sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 44 77 41 00 Kurumsalı altında bulunan 02 2 0 -05- 03 2 Tüketime 

Yönelik Mal ve Malzeme Alımları faslına, ₺100.000,00 ödeneğin ise, mevcut aracın iç dizaynının 

iyileştirilmesi işi ile daha kullanışlı, motor hacmi ve akaryakıt sarfiyatı daha düşük yeni bir hizmet aracının 
satın alınmasında kullanılmak üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Kurumsalı altında bulunan 02 2 

0 -05- 06 1 Mamul Mal Alımları faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.     

Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, dilek ve temenniler maddesi kapsamında, meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak,  hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının gelişigüzel yerlere 
dökülmesi hakkında kaleme aldığı metni okudu. Metinde belirtilen, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı 

atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde dökülmesi ve bertaraf edilmesi için 18.03.2004 tarihinde 
25406 sayı ile Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 

yayınlanmış, kamu kurumlarının ve özel ve tüzel kişilerin bu Yönetmeliğe uyması zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Gelişigüzel ve kuralsız bir şekilde dökülen hafriyat toprağı ve inşaat molozları, tarım arazilerinin 
yüzeysel yapısını bozduğu, çevreye zarar ve rahatsızlık verdiği anlaşıldığından, ruhsat verilen alanların 

dışına dökülmemesi için gerekli denetimler yapılmalı ve görevini ihmal edenler hakkında yasal işlem 
başlatılmalıdır. Ayrıca; hafriyat çekecek her kamyona, plakasına göre ilgili kurumca taşıma izin belgesi 

verilmesi ve meclisin aldığı karar doğrultusunda ücret alınması gerekmektedir. Yine meclislerin belirlediği 

ücret doğrultusunda her ton veya her m³ için ilgili kurumun ücret alması da zorunludur. Bu konuda da 
Sayın Valimizden gereğini yapmasını arz ediyorum dedi. 

         
Yine üyelerden Bahar Doğan tarafından meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.08.2016 tarihli soru 

önergesi okundu. Soru önergesinde belirtilen; İl Genel Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile 
Yalova – Altınova – Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan malzemenin 

temini amacıyla YAFA Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, İlimiz, Altınova 

İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Mevkii, O ada, 1751 ve 293 nolu parseller üzerinde geçici izin verilen Asfalt Plent 
Tesisi için;  

1. Bu firmaya ruhsat verildi mi? 
2. Firma şu an üretim yapıyor? Ruhsat almadı ise nasıl çalışabiliyor? Bu konuda Yalova İl 

    Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ne gibi işlem yaptı? 

3. Bitişiğinde zeytinlik var. Tarım Müdürlüğü bu işe ne diyor görüş alındı mı? 
4. Firma İl Genel Meclisinin aldığı karara uyuyor mu? İdare bunları takip ediyor mu? 

5. Karayollarından aldığı ihale şartnamesi nedir? Malzemeli mi, malzemesiz mi? Buradan 
    malzeme verebilir mi? Bunlar karayollarına soruldu mu? 

           
Sayın Valimizden gereğini yapmasını ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. Maddesi gereğince 

yukarıdaki sorularımın cevaplandırılmasını istedi. 

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

yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının 01.09.2016 Perşembe günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan 

Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2016 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısına son verildi.  


