
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.12.2016 Perşembe 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, 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’un toplantıya iştirak ettikleri, Hüseyin İnce’nin 
ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini 
bildirir izin dilekçesi okundu, 5 gün süreyle (bu ayki toplantı) izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki okul bahçelerine kurulan veya kurulması 
planlanan ATM yerlerinin kiraya verilmesinde elde edilen gelirin okul aile birliklerine bırakılması ve ihale ve sözleşmelerin 
kimler tarafından yapılacağının netliğe kavuşturulmasının yanı sıra Merkez ve İlçelerdeki okul bahçelerinde kurulması 
planlanan ATM yerlerinin talep sahibi bankalara kiraya verilmesi konusunun değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl 
Özel İdaresinin mülkiyetindeki okul bahçelerine kurulan veya Merkez ve İlçelerdeki Okul bahçelerinde kurulması istenen İl 
Özel İdaresinin uhdesindeki ATM yerlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun (l) bendi uyarınca talep sahibi 
bankalara kiraya verilmesi, ihale ve sözleşmelere dair iş ve işlemlerin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun (g) bendi 
uyarınca İl Encümeninin alacağı karara göre İl Özel İdaresi tarafından yapılması, buralardan elde edilecek gelirin, eğitim 
ve öğretim giderleri ile okulların zorunlu ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması kaydıyla ilgili bankalar 
tarafından, ATM’nin kurulacağı okulların aile birliklerinin bankadaki hesaplarına yatırılması hususu oylandı oybirliğiyle 
kabul edildi.  
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. 
maddesindeki "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu 
kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır..." hükmüne istinaden, İl Özel İdaresi personelinin müktesebine 
uygun olarak hazırlanan Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadrolarda derece değişikliği yapılması teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde belirtilen 2 adet beşinci dereceli Şef kadrosunun üçüncü derece 
olarak, 1 adet dördüncü dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosunun üçüncü derece olarak, 1 adet beşinci dereceli Veri 
Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosunun üçüncü derece olarak, 2 adet iki dereceli Mühendis kadrosunun birinci derece 
olacak şekilde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (l) bendi uyarınca derece değişikliği yapılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 

Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi 
(Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
Mütevelli Heyetlerinde 2017 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3, sivil 
toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 24.11.2016 tarih ve 5049 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, adrese 
dayalı kayıt sisteminden yardım yapılacak vatandaşlar hakkında gerekli bilgilerin alınabileceğini, seçilecek isimlerin daha 
önceden meclis üyelerine gelmediği için bu kişiler hakkında bilgiye sahip olmadığımızdan dolayı çekimser oyu 
kullanacağını, siyasi ayırım olmaksızın bütün meclis üyelerinin iyi niyetli oldukları konusundan bir kuşkusunun olmadığını, 
yine de sadece bir siyasi görüşe sahip kişilerin heyette yer alması halinde bunun bir baskı unsuruna dönüşebileceğini, 
farklı görüşe sahip, siyasi mülahazalarla hareket etmeyen karma diyebileceğimiz üyelerin seçilmesi halinde baskı unsuru 
ihtimalinin ortadan kalkacağını, talebinin her görüşe, bir başka deyişle tek bir görüş doğrultusunda hareket etmeyen 
karma olarak nitelenebilecek temsilcilerin seçilmesini talep ve teklif ediyorum dedi. Murat Beştaş söz alarak, seçilecek 
üyelerin çoğunun daha önce görev yapan tecrübeli isimler olduğunu, mütevelli heyetinde yer alan görevlilerin hassasiyet 
ve hakkaniyet içerisinde inceleme yaptıklarını, hiçbir siyasi görüş gözetilmeksizin yardım yapıldığını, heyete temsilci 
seçilirken bu hususlara azami derecede riayet edildiğini ve bu konuda hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiği 
yönündeki görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 2017 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere 
Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Mehmet Emin Argun ve Adem 

Ayyıldız’ın seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın çekimser oyuna 
karşı, diğer tüm üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla, Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Mütevelli Heyetine Halil Erçetin ve Halil Kavas’ın seçilmesi, Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı ve İlami 
Başkan’ın çekimser oyuna karşı, diğer tüm üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla, Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Hamit Akbulak ve Tuğba Börekçi’nin seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, 
Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın çekimser oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla, 
;Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Serpil Eraltan ve Gıyasettin Aslan’ın 
seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın çekimser oyuna karşı, diğer 
tüm üyelerin evet oyu ve çokluğuyla, Yalova Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli 
Heyetine Figen Abbasioğlu ve Şaban Balkaya’nın seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı ve İlami Başkanın 
çekimser oyuna karşı, diğer tüm üyelerin evet oyu ve oy çokluğuyla, Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve 



 

Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Özgür Bayraktar ve Özkan Acar’ın seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa 
Tunalı ve İlami Başkan’ın ret oyuna karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayılı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyet Üyelerinin görev süresi 26 Aralık 2016 tarihinde sona ereceğinden, 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. 
maddesi gereğince, Müteşebbis Heyette 26.12.2016 tarihi itibariyle 2 yıl süreyle görev almak üzere katılım oranına göre, 
İl Özel İdaresini temsilen 3 asil ve buna göre yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili Yalova İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme 
Biriminin meclisimize havaleli 24.11.2016 tarih ve 5047 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 
Çiçekçilik OSB’nin yaklaşık olarak 10 yıldır bu çalışmalarına devam ettiğini, kamulaştırma bedelleri konusunda mahkeme 
sürecinin yaşandığını, toplulaştırma konusunda yapılan çalışmalar esnasından bazı aksama ve tartışmaların yaşandığını, 
kamulaştırma ve toplulaştırmanın hangi aşamada olduğuna dair bu heyette yer alan arkadaşlarımızın meclisimiz 
bilgilendirmesini istedi. Çiçekçilik OSB Müteşebbis Heyetinde görev alan meclis üyesi Murat Bektaş söz alarak, Bakanlık 
tarafından toplulaştırma çalışmasının başlatıldığını, Laledere ve Gacık bölgesinde toplulaştırma tescil işlemlerinin 
yapıldığını, zemin etüdü ve imar durumu konusunda başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla parselasyon durumunun 
netliğe kavuşacağını, su ihtiyacının karşılanması için Çukurköy Göleti ve civardaki su havzalarından yararlanması için 
Bakanlık tarafından çalışma yürütüldüğünü, şu anda yaklaşık olarak 1 milyon 480 bin Türk Lirası tutarında geri ödeme 
yapılması gerektiğini, bu aşamada kurumların ödeme yapamayacağını, ödemenin ertelenmesine yönelik bir iradenin 
olduğunu, çalışmaların tamamlanmasından sonra ilk olarak bölgemizde önemli bir yatırım olan Tarıma Dayalı İhtisas OSB 
nin faaliyete geçeceğini dile getirdi. Bahar Doğan tekrar söz alarak, kendisinin de bir süre bu heyette yer aldığını, Murat 
Bektaş arkadaşımızın anlattığına göre bu çalışmaların daha çok zaman alacağını, mal sahibi olanların fazla gayret 
göstermediklerini, hazine ve burada faaliyet gösterecek paydaşların ödemesi gereken bedeller konusunda daha fazla 
gayret göstermeleri gerektiği hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde; 4562 Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi gereğince, söz konusu Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen 26.12.2016 
tarihi itibariyle 2 yıl süreyle görev almak üzere Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel ve İl 
Genel Meclis Üyesi Murat Bektaş’ın Asıl Üyeliğe, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Harputoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi Ali 
Çorbacı’nın ise Yedek Üyeliğe seçilmesi hususu işaretle ayrı ayrı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel tarafından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında Meclis 
Başkanlığına hitaben verilen 01.12.2016 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Osmanlı Devleti zamanında, resmi arşiv belgeleriyle (1744-1755) varlığı ve 
faaliyeti kesin olarak kanıtlanan, İbrahim Müteferrika’nın kurduğu Kağıthane-i Yalakabad’ın çağdaş müzecilik anlayışıyla 
Yalova’da yeniden ihya edilmesi ve geleneksel Türk Kağıdı üretimi dâhil kağıt tarihimiz ile ilgili etkinliklerle, ilimize üst 
derece kültürel saygın, yeni ve nitelikli istihdam, yoğun yerli-yabancı ziyaretçi-turist akımının sağlanması amacına yönelik 
planlanan projenin hayata geçirilmesi için kurum dışı fonlardan mali kaynağın temin edilmesi teklifinin, bu ayki toplantının 
beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.12.2016 Cuma günü saat 14.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 

üzere Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI ARALIK 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 02.12.2016 Cuma günü saat 14.00’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, 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’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan 
Hüseyin İnce’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.       
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, “Komisyon raporları 
alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” 

hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel 
Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2016 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına 
göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 24.11.2016 tarih ve 5048 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki 
gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararı ile belirlenen 
ücret tarifesinin, 2017 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 24.11.2016 tarih ve 5050 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için İl 
Genel Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile 2016 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2017 
yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
28.11.2016 tarih ve 5083 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan kültür ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve İlimizin ekonomisine 
kazandırılması için gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizin kültür ve turizm değerlerinin 
ortaya çıkarılması ve ortaya çıkacak kültür ve turizm değerlerinin tanıtımının yapılarak İlimizin ekonomisine kazandırılması 
ve halkımızın hizmetine sunulması amacıyla, İl Özel İdaresi kanalıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalova Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Yalova Turizm Birliğinden, İlimizde var olan tarihi 
ve tescilli kültür/turizm varlıları hakkında yazılı bilgi istenmiş olup, istenen bilginin alınmasından sonra, konunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı (Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL tarafından,  İlimizdeki tescilli kültür 
ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması, bu değerler hakkında proje geliştirilerek hayata geçirilmesi yol ve yöntemleriyle 
ilgili meclis üyelerine detaylı bilgi verildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.12.2016 Cumartesi günü saat 13.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.12.2016 Cumartesi günü saat 13.30’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, 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’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan 
Hüseyin İnce’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.       
         

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl 
Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek 
hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 06.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ile 2016 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen ücret tarifesinin 2017 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 28.11.2016 tarih ve 5086 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresi hizmet alanında bulunan yolların Kurum, Firma – Şirket veya Şahısların ticari hat veya diğer hizmetler (kablo, 
boru, kanal vb) ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan hizmetlerden dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan 
yolların onarımında kullanılmak üzere, İl Genel Meclisinin 07/01/2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile 2016 yılında uygulanmak 
üzere belirlenen ücret tarifesinin 2017 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli /12/2016 tarih ve .. sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         

Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl 
Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek 
yol boyu tesisler hakkında hazırlanacak ön inceleme raporu için İl Genel Meclisinin 07/01/2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile 
2016 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2017 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım 
ve İnşaat Müdürlüğünün …/12/2016 tarih ve .. sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
        
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan,  Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının ihtiyacı olan 4 adet Basketbol 
Sandalyesinin temin edilmesi konusunun bugünkü toplantıda görüşülmesi için öne çekilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Konu 
ile ilgili hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova 
Ortopedikler Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının ihtiyacı olan 4 adet 



 

Basketbol Sandalyesinin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla satın alınması, hakedişinin İl Özel İdaresine 
gönderilmesinden sonra, İl Özel İdaresinin 2016 yılı bütçesinin Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı faslında bulunan 
ödenekten, hakediş tutarı kadar ödeneğin adı geçen birlik hesabına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.12.2016 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Aralık ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.12.2016 Pazar günü saat 10:00’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, 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’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan 
Hüseyin İnce’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.    
         
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, 2016 Mali Yılı Özel İdare Bütçesinin uygulaması sırasında bazı harcama 
kalemlerine konan ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde belirtilen 
hizmetlerde harcanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince ilgili fasıl 
maddelerine aktarma yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün …/12/2016 tarih ve … sayılı yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, Sayıştay Raporu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. 
maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi doğrultusunda yeniden hazırlanan ve 2017-2021 yıllarını 
kapsayan İl Özel İdaresi Stratejik Planının onaylanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, idari birimlerin yanında dış paydaşlardan 
da alınan talepler doğrultusunda, ilin gelecekteki ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar ışığında, idarenin orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek 
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan ile birlikte, kamu idarelerinde kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat 
ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek, uygulamanın 
izleme ve değerlendirmesini yapabilmek amacıyla, Sayıştay Raporu ve Mevzuat Hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 
son şekli verilerek kitapçık halinde ekte sunulan Yalova İl Özel İdaresi 2017-2021 Stratejik Planın, 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10. maddesini (a) bendi uyarınca İl Genel Meclisinde karara bağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
        
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak envanter çalışma gurubu 
tarafından, 2016/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) Kararının 47. ve 48. maddelerinde belirtilen tanımlara uygun 
olarak köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar ayrımında tasnif edilerek, uzunluk ve standartları 
güncellenmiş şekilde hazırlanacak envanter tablolarının ve buna ilişkin alınacak il genel meclisi kararının alınarak, 
hazırlanacak envanter tabloları ile birlikte 11 Ocak 2017 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ile ilgili İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08.11.2016 tarih ve E.24779 sayılı yazıları okundu. 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 05.12.2016 Pazartesi günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 05.12.2016 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, 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’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan 
Hüseyin İnce’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
             



 

Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinde Çevre Mühendisi ve Şehir Plancısı ile yeterli sayıda 
teknikerin olmamasından dolayı bazı hizmetlerde aksamaların meydana geldiği görülmüştür. Aksamalara neden olan iş ve 
işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan ve İl Genel Meclisinin 09.12.2015 
tarih ve 215 sayılı kararı ile 2016 yılında istihdam edilmesi kararlaştırılan, 1 Çevre Mühendisi ve 1 Şehir Plancısı ile 2 
İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin 2017 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl 
Özel İdaresinde Çevre Mühendisi ve Şehir Plancısı ile yeterli sayıda Teknikerin olmamasından dolayı aksamalara neden 
olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi 
(5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 49), İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. 
maddesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 gün ve 2007-10 sayılı Genelgeleri kapsamında, İl Özel İdaresinde münhal 
bulunan kadrolarda; 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikeri olmak üzere toplam 5 
teknik personelin 2017 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması, bu kadrolarda sözleşmeli olarak çalıştırılacak 
teknik personele, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret 
Tavanları konulu Genelgesi ve komisyon raporu doğrultusunda ücret ödenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 01.12.2016 tarihli birinci birleşiminde, Meclis Başkanı tarafından 
Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilerek incelenmek ve bir rapor halinde 
meclise sunulmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen önergede belirtilen, Osmanlı Devleti zamanında, resmi 
arşiv belgeleriyle (1744-1755) varlığı ve faaliyeti kesin olarak kanıtlanan, İbrahim Müteferrika’nın kurduğu Kâğıthane-i 
Yalakabad’ın çağdaş müzecilik anlayışıyla Yalova’da yeniden ihya edilmesi ve geleneksel Türk Kâğıdı üretimi dâhil kâğıt 
tarihimiz ile ilgili etkinliklerle, ilimize üst derece kültürel saygın, yeni ve nitelikli istihdam, yoğun yerli-yabancı ziyaretçi-
turist akımının sağlanması amacına yönelik planlanan projenin hayata geçirilmesi için kurum dışı fonlardan mali kaynağın 
temin edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  komisyon 
raporunda belirtildiği gibi, Osmanlı Devleti zamanında, resmi arşiv belgeleriyle de (1744-1755) varlığı ve faaliyeti kesin 
olarak kanıtlanan İbrahim Müteferrika’nın kurduğu Kâğıthane-i Yalakabad’ın, çağdaş müzecilik anlayışıyla Yalova’da 
yeniden ihya edilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İdare tarafından proje geliştirilip 
ilgili kurum kuruluşlara sunularak mali kaynağın temini talebinde bulunulması, komisyon raporu doğrultusunda yeni fasıl 
maddesi açılarak, bu fasıl maddesine ₺20.000,00 ödenek aktarılması, proje giderlerinin kurum dışı fonlardan temin 
edilecek mali kaynaklar ile yeni açılacak olan fasıl maddesindeki ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan, 2015 Yılı Sayıştay denetim raporunda yer almamakla birlikte Sonraki 
Dönemlerde İzlemeye Alınacak Bulgulara ilişkin önerilerin, İl Özel İdaresi tarafından takip edilip edilmediği izlenecek ve 
bunlarla ilgili hususlar ilgili yıl Sayıştay Denetim Raporuna konu edileceğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. 
maddesi hükmü uyarınca, İl Özel İdaresinin 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporu Sonuçları İl Genel Meclisinin bilgisine 
sunuldu ve basın yoluyla kamuoyuna duyuruldu. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Ocak ayında yapılacak olan olağan 

toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Ocak ayı olağan toplantısının 02.01.2017 Pazartesi günü saat 
15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2016 yılı 
Aralık ayı olağan toplantısına son verildi.  


