
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
         

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.09.2016 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 birinci maddesinde yer alan, Yalova Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Motorize (Şahin) 
Unsur olarak görev yapan personellere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda bir kez tahsis edilen 

motorcu kıyafetlerinin yetersiz olması nedeniyle, söz konusu motorize unsurda görevli personeller için 
ihtiyaç duyulan 12 takım motorcu kıyafetinin alımında kullanılmak üzere gerekli ödeneğin tahsis edilmesi 

ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 24.08.2016 tarih ve 3846 sayılı yazıları okundu. 
Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yazı içeriğinin Emniyet Genel Müdürlüğünü küçük düşürücü 

olduğunu, sanki koskoca Genel Müdürlük motorize ekiplere 12 takım kıyafet alamıyormuş gibi yanlış 

anlaşılmalara sebebiyet verebileceğini, bu konuda ilgili kurumların teklif yazılarını yazarken daha dikkatli 
olmaları gerektiğini ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         

Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İlimizin turizmine ve destinasyonların tanıtılmasına önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülen ve İzmir İli, Gaziemir İlçesinde düzenlenecek olan “10. Travel Turkey İzmir Fuar ve 

Kongresi”ne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde katılımın sağlanacağı fuar faaliyetleri kapsamda 
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  ₺15.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğünün 24.08.2016 tarih ve 3848 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 
söz alarak, bundan önceki yıllarda da Turizm Müdürlüğüne ödenek tahsis edildiğini, tahsis edilen 

ödeneklerin hangi hizmetlerde kullanıldığına dair meclisin bilgilendirilmesinin gerekli ve yararlı olacağını 

düşünüyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından projeksiyon marifetiyle meclisin bilgilendirilmesi suretiyle söz konusu teklifin Pazartesi günü 

yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Yalova Engelsiz Yaşam Spor Kulübü Derneğinin 22.08.2016 tarih 

ve 2016/11 sayılı talep yazılarında belirtilen; 2016 yılı Eylül ayında adı geçen spor kulübü derneği 
bünyesinde faaliyet gösteren Ritim Perküsyon Grubu tarafından yapılması planlanan konser etkinlikleri 

kapsamında, ihtiyaç duyulan kostüm, eğitmen ücreti, davetiye, flama, enstrüman vb. giderlerin 

karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺7.500,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi 
ile ilgili Yalova Engelsiz Yaşan Spor Kulübü Derneğinin 22.08.2016 tarih ve 011 sayılı yazıları okundu. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, mevzuat açısından incelenmesi gereken bir konu olduğunu, 
İdare tarafından mevzuat yönleriyle konunun detaylı bir şekilde araştırılarak, İl Özel İdaresi bütçesinden 

maddi desteğin sağlanmasının mümkün olup olmadığı yönünde komisyonlara bilgi verilmesinin gerekli 

olduğunu söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, Pazartesi günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek 
üzere söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile 

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 

           
Türkiye Genelinde 93 Cemiyet, 7 Federasyonun oluşturduğu, 25 bin gazeteciyi bünyesinde barındıran 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 9. Başkanlar Kurulu Toplantısı 6-9 Ekim 2016 tarihinde İlimizde 

yapılacak olup, Yalova Gazeteciler Derneğinin Yalova’da düzenleyeceği toplantıya ait organizasyon 
giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması ile ilgili 

Yalova Gazeteciler Derneğinin talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu gibi organizasyonlar için maddi yardım yapılıp yapılamayacağı 

mevzuat açısından etraflıca irdelendikten sonra konunun karara bağlanmasının daha yararlı olacağını 



 

söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, Pazartesi günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere söz 

konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, 
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.09.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

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

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.09.2016 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 dördüncü 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

maddeler halinde tespit edilen konulardan, planın mülkiyete işlenmesi için hazırlatılacak ihdas, tevhid, 

terk, ifraz ve vb. işlemlere esas her türlü dosyanın hazırlatılması ve tescili için gereken işlemler ile İdarece 
kiraya verilen yapının yıkım işlemlerinin 744 sayılı parsel malikince yaptırılması, bu işlemlerden dolayı 

ödenmesi gereken her türlü bedelin 744 nolu parsel sahibi tarafından karşılanması kaydıyla, 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 yapılacak plan 
değişikliğinin onaylanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         

Gündemin beşinci 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 rapor okundu. Meclis Başkanı 

tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi, 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 elemanları tarafından yerinde gerekli incelemenin yapılması ve yapılan inceleme sonucuna göre 
yapım ve onarımı gereken kanalizasyon tesislerinin programa alınarak, bütçe çalışmaları sırasında ihtiyaç 

duyulan ödeneğin ayrılması ve ayrılan ödenek çerçevesinde tespit edilen kanalizasyon tesislerinin öncelik 

sırasına göre yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 

        
Gündemin altıncı 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 İdare tarafından yapılan çalışmalarla ilgili gelinen aşamanın değerlendirilmesi 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, 

köylerimizde yapılması önem ve öncelik arz eden ve maliyeti yüksek olan alt ve üstyapı hizmetleri ile ilgili 
projeler geliştirilerek, ilgili Kuruluşlardan veya Bakanlıklardan ödenek talebinde bulunulması yönünde 

başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 

komisyonlara süre verilmesi hususunu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.09.2016 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.09.2016 Cumartesi günü saat 10.00’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, 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 amacıyla başlatılan çalışmalarla 

ilgili gelinen aşamanın değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık 
Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden 

İbrahim Dönertaş söz alarak, Armutlu ilçesinde iki köyde kanalizasyon sistemi olduğunu ve bu sitemin 

kurulduğundan beri temizliği yapılamadığını ve maliyetinin çok yüksek olmasından dolayı İl Özel İdaresi 
imkanları ile bakım ve onarımının bu konu ile birlikte değerlendirilmesini dile getirdi. Genel Sekreter 

Yardımcısı Muharrem Çobankent konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, olası sıkıntıların ortadan kaldırılması ve yenilenebilir güneş 

enerjisinden azami derecede yararlanılarak daha ekonomik ve kesintisiz enerji sistemine kavuşması için, 

İdare tarafından 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 proje geliştirilmesi hususunda gelinen aşamanın gözden giderilmesi, 
yer ve ödenek temini ile teknik açıdan varsa yaşanan sorunların giderilmesi için birlikte çözüm yollarının 

aranması, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Gündemin sekizinci 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, İdareye verilen yetki çerçevesinde konusunda uzman akademik 
krumlar veya AFJET Firmasına yaptırılması istenen çalışmalarla ilgili gelinen aşamanın 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 raporunda belirtildiği gibi Yalova İli jeotermal kaynaklarının, 

israfa meydan verilmeden daha etkin, verimli ve yenilenebilir şekilde kullanılmasına imkân tanınması 
amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanmış Yalova Termal Turizm Bölgeleri olan Armutlu ve 

Termal lokasyonlarında jeotermal sisteminin sürdürülebilirliğinin ve uzun yıllar yenilebilir özelliğinin 

çevreye uyumlu bir şekilde korunarak kullanılması hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik jeofizik, jeolojik, 
hidrolojik, jeokimyasal ve diğer yöntemler kullanılarak jeotermal potansiyel değerlendirmesinin yapılması; 

sonuç çıktısı olarak da Armutlu ve Termal Kaplıcaları bölgesindeki üretim kuyuları ile rezervuar ilişkisinin, 
beslenme boşalım döngüsü konusunda AR-GE çalışmasını yapmak üzere İdare tarafından 

hazırlanacak/hazırlatılacak projenin, İlimizin de içinde yer aldığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, ilgili 
Bakanlıklar ve diğer Kurum ve Kuruluşlara sunulması ve sunulacak proje kapsamında mali kaynağın temini 

talebinde bulunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.     

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.09.2016 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı 

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

 

 
 

 
 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.09.2016 Pazar 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, 
Muharrem Soyer, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi 

Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ahmet Kaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

         

Gündemin onuncu 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 tarafından kullanılan jeotermal kaynaklar için su 
kullanım bedelinin belirlenmesi için İdare kanalıyla Belediyeler Birliğinden istenen görüşün 

değerlendirilerek, izlenecek yol ve uygulanacak yöntemle ilgili gerekli çalışmanın başlatılması teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yönetmelikte açık ve seçik bir şekilde sayaç konulacağını ve 

tesislerden ayrıca fiyat belirlenerek ücret alacaksınız diye net bir açıklaması var. Belediyeler Birliği bizi 
bağlamaz burada gelecek görüş bizi ilgilendirmez. Bakanlıktan gelen görüşler bizi bağlar. Kanunlar ve 

Yönetmeliklerle iş yapmalıyız. Bu konuyu geciktirdikçe suç içliyoruz. Sayaçların bir an önce takılması ve 
bedelinin alınmaya başlanması şeklinde oylama yapılmasını talep ediyorum dedi. Meclis Üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, Belediyeler Birliği onların konunu bize uymuyor, parayı almayarak suç işliyoruz 

sayaç takmak zorundayız Bahar Doğan beyin sözlerine katılıyorum. Biran önce bu konuyu karar 
bağlayalım dedi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, Birlikten gelecek yazıyı bekleyelim ona göre 

karar veririz süre istemeyi oylayalım ifadesi kullandı. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, 
kanunda belirtildiği gibi para alındığını ikinci kez para alınıp alınamayacağını araştırıldığını, kanunsuz iş 

yapılmadığını dile getirdi. Meclis üyelerinden Kerem Eser söz alarak kendisi bir yatırım yaptığında o 
işletmeye sayaç takılıp takılamayacağını araştırıyoruz kanunsuz bir işlem yapılmadığını para alındığını 

söyledi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan tekrar söz alarak, Belediyeler yatırım yapmış yada özel firmalar 

yatırım yapmış olabilir, suyun sahibi İl Özel İdaresi mevzuatta diyor ki bu suyu ücretlendireceksiniz. İlhas 
Holding burada yatırım yapmış diye suya para vermeyecek gibi durum yok. Biz kararımızı alalım itiraz 

edecek olan belediyeler mahkemeye versin dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 20. 

maddesine göre, jeotermal kaynak suyu kullanan işletmelerden gayrisafi hasılanın %1’i oranında 

alınan idare payının yanı sıra, turizm bölgesinde jeotermal su kullanan kurum ve kuruluşlar ile özel 
işletmelerden, aynı yönetmeliğin 25. maddesi 6. fıkrası uyarınca, ayrıca birim fiyat üzerinden 

jeotermal su kullanım bedelinin alınıp alınamayacağı konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla Belediyeler Birliğinden istenen görüşün alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise 

sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı, Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, 

Mustafa Tunalı, İlhami Başkan ve Yusuf Harputoğlunun ret oyuna karşın oyçokluğuyla kabul edildi. 
 

Gündemin onuncu 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 
İdare tarafından araştırılması ve tespit edilecek sonuca göre gerekli bakım ve onarım işlerinin yaptırılması 

ile ilgili gelinen aşamanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 

raporların okundu. Yapılan müzakereler neticesinde. Komisyon raporunda belirtildiği gibi, İdare tarafından 
gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun yazılı olarak komisyonumuza bildirilmesinden sonra konunun bir 

rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 

         

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.09.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.09.2016 Pazartesi 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, Muharrem Soyer, 
İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya 

iştirak ettikleri, Hasan Çetinkaya ile Ahmet Kaya’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya 
iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları mazeretlerini bildirir izin 

dilekçeleri okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu 

görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 

Gündemin on birinci 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, plancı arkadaşların her ay bu plan konusunda hangi aşamalarda 

olduklarını neler yapılması planlandığı hakkında meclise bilgi vermesini dile getirdi. Meclis Başkanı ve İmar 
ve Kentsel İyileştirme Müdürü Suat Akgün tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 

müzakerelere neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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, 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 hakkındaki çalışmaların 

tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına 
süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

İl Genel Meclis Üyelerinden Ali Çorbacı ve Mustafa Tunalı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
05.09.2016 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oyladı ve oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 

üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, önergede belirtilen yolun iki köyü birbirine bağlayan yol olduğunu, 
neden yol ağından çıkartıldığına anlam veremediğini, bu yolun yeniden İl Özel İdaresinin yol ağına 

alınarak bakım ve onarım çalışmasının yapılmasının doğru olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Altınova İlçesi, Havuzderi-Geyikdere Köyü bağlantısını 
sağlayan yol geçmiş yıllarda talep üzerine İl Özel İdaresi yol ağından çıkarılmış, ancak bu yolların 

güzergahında evlerin olması ve Geyikdere Köyü’ne ulaşımın bu yoldan sağlanacak olmasından dolayı 
bahse konu yolun İl Özel İdaresinin köy yolları ağına tekrar alınarak bakım ve onarımının yaptırılması 

teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Tm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   

 

İl Genel Meclis Üyelerinden Ali Çorbacı ve Mustafa Tunalı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
05.09.2016 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oyladı ve oybirliğiyle kabul edildi. Önergede 

belirtilen,  Türkiye kivi üretiminin %60 - %70 gerçekleştiği Altınova İlçesinde 22 Ekim 2016 tarihinde 
düzenlenecek olan 4. Kivi Festivali Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 

bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 

Bütçe Komisyonana havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
 

Meclis Başkanı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.09.2016 tarihli önergesi okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi Meclis Başkanı Yaşar Demirel tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Yalova İlinin turizm açısından 
değerli olduğunu, bu değerlerin tespit edilip tanıtımının yapılması gerektiğini, burada yaşayan tarihi eser 

kalıntılarını inceleyen bir profesörün olduğunu, konu hakkında bu profesörden yardım alınabileceğini dile 



 

getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında 

bulunan turizm alanlarındaki turizm değerlerinin tespit edilmesi ve tanıtımı ile ilgili İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların başlatılması teklifinin 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek 

bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 

havale edilen, İlimizin turizmine ve destinasyonların tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülen 
ve İzmir İli, Gaziemir İlçesinde düzenlenecek olan “10. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi”ne, İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde katılımın sağlanacağı fuar faaliyetleri kapsamda kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyulan  ₺15.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 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 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek 

bir rapora bağlanmak üzere tüm Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilen, 2016 yılı Eylül ayında Yalova Engelsiz Yaşan Spor Kulübü Derneği bünyesinde 
faaliyet gösteren Ritim Perküsyon Grubu tarafından yapılması planlanan konser etkinlikleri kapsamında 

ihtiyaç duyulan kostüm, eğitmen ücreti, davetiye, flama, enstrüman vb. giderlerin karşılanmasında 
kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺7.500,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında 

ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması ve mevcut bütçede bu gibi giderlerde kullanılmak 
üzere ödenek bulunmamasının yanı sıra Sayıştay Raporlarından da anlaşılacağı üzere bu tür faaliyetler için 

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 mevcudun 

oybirliğiyle kabul edildi.  

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek 

bir rapora bağlanmak üzere tüm Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonuna havale edilen, Türkiye Genelinde 93 Cemiyet, 7 Federasyonun oluşturduğu, 25 bin 

gazeteciyi bünyesinde barındıran Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 9. Başkanlar Kurulu Toplantısı 6-9 

Ekim 2016 tarihinde İlimizde yapılacak olup, Yalova Gazeteciler Derneğinin Yalova’da düzenleyeceği 
toplantıya ait organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 

komisyonlarca 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 Sayıştay Raporlarından da anlaşılacağı üzere bu tür faaliyetler için 

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 mevcudun 

oybirliğiyle kabul edildi.  
 

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

yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının 03.10.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan 

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


