
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 03.10.2016 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, 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bir 
önceki ayda yapılan meclis toplantısında konu gündeme geldiğinde, teklif yazısını yazan kurumun talep sahibi kurumu 
aciz gösterdiği için eleştiride bulunduğunu, bu eleştirisinin basında yer aldığını ve yanlış yorumlandığını, kastının 
Devletin önemli kurumlarını aciz durumda gösterecek yazışmalardan uzak durulması olduğunu, teklif yazılarını 
yazanların bu hususlara dikkat etmeleri gerektiğini, bundan sonrada yapılan tekliflerde yanlış anlaşılmalara neden 
olabilecek yazışmalara meydan verilmemesi için azami gayretin gösterilmesi yönündeki görüşünü meclise iletti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Yalova Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 
Motorize (Şahin) Unsur olarak görev yapan personellerin ihtiyacı olan 12 takım motorcu kıyafetinin İl Özel İdaresi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla satın alınması, söz konusu motorcu kıyafetleri bedelinin ise İl Özel İdaresinin 
2016 Mali Yılı Bütçesinin Diğer Özel Malzeme Alımları faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanındaki köylere götürülmesi gereken 
alt ve üstyapı hizmetleri için ihtiyaç duyulan 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. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu çalışmaların ne zaman tamamlanacağını, meclis ve 
komisyon üyeleri olarak yerinde yapılan gezi ve incelemeler sırasında bazı eksikliklerin ve uygulanacak projelerin 
tespit edildiğini, tespit edilen hususların bu çalışmalarda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sordu. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl 
Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanındaki köylere götürülmesi gereken alt ve üstyapı hizmetler için ihtiyaç 
duyulacak mali kaynağın teminine yönelik olarak, köylerimizdeki arazi yapısı, iklim şartları, nüfus yoğunluğu gibi 
hususlar göz önünde bulundurularak, alınacak verim, sağlayacağı fayda ve sürdürülebilir kıstaslar çerçevesinde 

projeler geliştirilerek, mali kaynağın temini amacıyla ödenek talebinde bulunulması ve 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 04.10.2016 Salı günü saat 13.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

 GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 04.10.2016 salı günü saat 13.00’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, İlami 
Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ahmet Kaya ve 

Bahar Doğan’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Bahar Doğan’ın 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 üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Altınova İlçesi, Havuzdere-Geyikdere Köyü bağlantı yolu geçmiş 
yıllarda talep üzerine İl Özel İdaresi Köy Yolları ağından çıkartılmış, ancak bu yolların üzerinde 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, bu yolun hangi tarihte İl Özel İdaresinin yol ağından çıkarıldığını 
sordu. Yatırım ve İnşaat Müdürü Abubekir Öztürk tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ali 
Çorbacı söz alarak, heyelanlı bölgenin köy yerleşim alanı içinde olduğunu, bu yoldan halihazırda araçların gidip 



 

geldiğini ve bu yolun İl Özel İdaresinin yol ağına alınarak çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde 
gerekli çalışmanın yapılarak bu yolun yol ağından çıkarılma nedenlerinin araştırılması, onarım durumu ve maliyetinin 
tespit edilerek ilgili komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Türkiye Kivi üretiminin %60-%70 yapıldığı Altınova İlçesinde 22 Ekim 2016 
tarihinde düzenlenecek olan 4. Kivi Festivali Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Mustafa Tunalı söz alarak, 
meclis üyelerinin olumlu düşüncelerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Anılan festivale meclis üyesi arkadaşlarının 
teşrifini bekliyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İlimiz Altınova 
İlçesinde 22 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek olan 4. Kivi Festivali Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere, İl 
Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺15.000,00 sinin Altınova 
Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.10.2016 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 05.10.2016 Çarşamba 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 beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan alanlarındaki turizm değerlerinin tespit edilmesi ve tanıtımı ile ilgili İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların başlatılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli inceleme ve 
araştırmanın yapılarak, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan alanlardaki turizm değerlerinin ortaya 
çıkarılması ve ortaya çıkacak turizm değerlerinin İlimizin tanıtımına ve ekonomisine kazandırılması için gerekli 

çalışmanın başlatılması konusunda detaylı bir incelemenin yapılarak, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması 
için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 11. maddeleri gereğince hazırlanan ve İl Encümeninin 22.09.2016 tarih ve 184 
sayılı kararı ile incelenerek görüşü ile birlikte il genel meclisine sunulan İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Çalışma ve 
Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.10.2016 tarih ve 4297 sayılı 
yazıları okundu. İl Özel İdaresi yatırımcı birimlerinden Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2017 yılı yatırım teklifleri 
projeksiyon marifetiyle meclisin bilgisine sunuldu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bütçe rakamları belli 
olmadan yatırım projelerinin planlanmasının doğru olmadığını, bütçe rakamları ortaya çıktıktan ve yatırım projeleri için 
ayrılacak ödenek tutarı belli olduktan sonra, bütçe imkanları göz önünde bulundurularak yatırım tekliflerinin programa 
alınması daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlara havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.10.2016 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 06.09.2016 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 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 İdare tarafından yapılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 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, 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. ve 11. maddeleri gereğince hazırlanan ve İl Encümeninin 22.09.2016 tarih ve 184 
sayılı kararı ile incelenerek görüşü ile birlikte il genel meclisine sunulan İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Çalışma ve 
Performans Programı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.10.2016 tarih ve 4297 sayılı 
yazıları okundu. İl Özel İdaresi yatırımcı birimlerinden İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 2017 yılı yatırım 
teklifleri projeksiyon marifetiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi yatırımcı birimlerinden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 
2017 yılı yatırım teklifleri projeksiyon marifetiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.10.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 07.10.2016 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 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi,  İl Özel İdaresinin 
yetki ve sorumluluk alanındaki 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 konularının araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre bundan sonraki yatırım planlarının belirlenmesi, 
bütçe görüşmelerinde bu hususların esas alınarak buna göre ödenek ayrılması ve içme suyu sorunun ortadan 
kaldırılması amacıyla İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun yazılı olarak komisyonlara 

bildirilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi yatırımcı birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
2017 yılı yatırım teklifleri projeksiyon marifetiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Devletin Kurum ve 
Kuruluşlarında görev alan yetkililerin Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 
hareket etmelerinin bir zorunluluk olduğunu, YAFA Firmasına verilen ruhsatta da mevzuata uyulmadığını, buna benzer 



 

konularda herkesin görevini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi ve hassas davranması gerektiğini, Sayın 
Valimizin bu konularda duyarlı olduğunun bilindiğini, YAFA Firmasına verilen ruhsat hakkında Sayın Valimiz tarafından 
gerekli soruşturmanın yapılmasını talep ediyorum dedi.      
         
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başkaca söz isteyen olmadığından, 2016 Yılı Kasım ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2016 Yılı Kasım ayı olağan toplantısının 01.11.2016 Salı 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2016 Yılı Kasım ayı olağan toplantısına son verildi.  


