
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.01.2017 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.       
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 
bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. 
maddesi kapsamında, meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok 
olmamak üzere bir Denetim Komisyonu’nun oluşturulması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, 
Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşması oybirliğiyle kabul edildi. 5 kişilik Denetim Komisyonunda nispi oranlamaya 
göre AKPARTİ 4, CHP’nin ise 1 üye ile temsil edileceği görüldü. Denetim Komisyonu Üyeliğine AKPARTİ’den Yaşar 
Demirel, İbrahim Akay, Ali Çorbacı, İbrahim Dönertaş, CHP’den ise Mustafa Tunalı aday olarak gösterildi. Yapılan gizli 
oylama sonucunda, 17 üyesi bulunan mecliste toplam 17 oy kullanıldı. Aday olarak gösterilen Yaşar Demirel, İbrahim 
Akay, Ali Çorbacı, İbrahim Dönertaş ve Mustafa Tunalı 17’şer oy aldı. Böylece geçerli 17’şer oyun tamamını alan Yaşar 
Demirel, İbrahim Akay, Ali Çorbacı, İbrahim Dönertaş ve Mustafa Tunalı 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu 
üyeliğine seçildi.  
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il 
özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu 
çalışmalarına yardımcı olmak üzere, aynı Kanun maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) 
uyarınca, denetim komisyonu emrinde uzman personel görevlendirilmesi, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması 
konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinin 2. 
fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, denetim komisyonu emrinde 2 (iki) uzman personelin 
görevlendirilmesi, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personelin 20 gün 
süreyle çalıştırılması ve bu personele, 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 1000 
gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük brüt 
ödeme yapılması hususu, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.01.2017 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.01.2017 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.             
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 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 yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan 
kısımlarının onarımında kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 07.01.2016 tarih ve 9 nolu kararı ile 2016 yılında 

uygulanmak üzere, belirlenen ücret tarifesinin 2017 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle yıllık bazda  (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) için tespit edilen %7,00 oranındaki artışın dikkate alınarak; 

 

Yolun Cinci Birim (m²) Bedeli m²/₺ 

Sıcak Asfalt Kaplama m² 85,00 

Asfalt Sathi Kaplama m² 59,00 

Parke Taşı m² 43,00 

Stabilize Yol m² 11,00 

Ham Yol m² 6,50 



 

Şahıs, firma, kurum veya kuruluşların İl Özel İdaresinin hizmet alanında bulunan yollarda izinli olarak kanal açmaları, 
kablo, boru ve büz döşemeleri halinde bu iş karşılığında geçiş yaptıkları güzergâhın her bir metresi için ₺3,50 geçiş bedeli 
alınması, 
        
Yollarda yapılacak (1) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin üç (3) katı, bir (1) metreden fazla derinlikte 
yapılacak kazılar için kazı genişliğinin dört (4) katı esas alınarak, yolun cinsine göre yukarıda belirlenen değerler ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarın yol kazı bedeli olarak belirlenmesi, 
        
İlimizde diğer kurum ve kuruluşlarca mahalli müşterek nitelikte kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak hizmetler için 
belirlenen bedelin %50’inin tahsil edilmesi, ayrıca yine kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak hizmetler esnasında 
bozulacak yolların İl Özel İdaresi Yatırım Programında bulunması ve henüz yol yapımına başlanmamış olması durumunda 
belirlenen bedelin %25”inin tahsil edilmesi, yatırımın içme suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, haberleşme ve 
doğalgaz gibi temel altyapı hizmetleriyle ilgili olması halinde, yatırımı yapacak kurumun talep etmesine bağlı olarak 
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından talep eden kurum ile kazı işleminin tamamlanmasına müteakip yukarıda 
belirlenen değerlere uygun olarak bulunacak yol kazı bedelinin ve yol geçiş bedelinin yatırımı yapan kurum tarafından 
defaten İl Özel İdaresi hesabına yatırılması hususunda bir protokol yapılarak kazı işlemine başlatılmasına izin verilmesi, 
İzinsiz kazılar nedeniyle yollara zarar verilmesi halinde, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce yerinde yapılacak 
incelemeler sonucunda yollarda oluşturulan zarar tespit edilerek, yollara izinsiz olarak zarar veren kişi, firma, kurum veya 
kuruluşlardan, caydırıcı müeyyide olması açısından yolun cinsine göre bu zararın, izinli kazılar için belirlenen bedelin 5 
(beş) katı olarak tahsil edilmesi, izinli veya izinsiz kazılar nedeniyle İl Özel İdaresi hesabına yatırılan bedel veya karşılığı 
teminat mektubu karşılık gösterilmek suretiyle İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kazı yapılan yolların eski 
haline getirtilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemin dördüncü 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 İl 
Özel İdaresinin yetki alanındaki yol boyu tesisler hakkında hazırlanacak ön inceleme raporu için İl Genel Meclisinin 
07.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep 
etmeleri halinde yol boyu tesisler ilgili hazırlanacak ön inceleme raporu için 2016 yılında uygulanmak üzere belirlenen 
ücret tarifesinde, 2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle yıllık bazda  (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) Tüketici 
Fiyat Endeksi (TÜFE) için tespit edilen %7,00 oranındaki artışın dikkate alınarak, 
  

İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER İÇİN 
2017 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ 

 

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 

1-Yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması ₺85,00  

Görevin kurumun resmi aracıyla yerine getirilmesi halinde, yürütülecek olan hizmetlerin yerine getirileceği bölgelerin 
merkeze olan uzaklıkları dikkatte alınarak, yukarıda belirtilen ücretlere her km için 1/10 lt benzin gideri tutarı ile bir o 
kadar da araç amortisman gideri olarak ilave edilmesi.  

 
yukarıda belirtilen ücret tarifesinin 2017 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.01.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.01.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 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, 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. 
   
Gündemdeki konuların görüşülmesine başlanmadan önce, meclis üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak, 
1/50000 ölçekli çevre düzeni planı hakkında basında yer alan olumsuz haberlerden dolayı üzgün olduğunu, il genel 
meclisi olarak 2 yıl boyunca yapılan mücadele sonucunda 1/50000 ölçekli ÇDP nin ihale edildiğini, plan çalışmalarına 
katılım için idare tarafından tüm taraflara yazılı olarak davet gönderildiğini, basında olumsuz haberleri yayanlara da bu 
davetin yapıldığını, bu şahısların toplantılarda katkı sunmak yerine basında şov yapma cihetine gittiklerini, seçilmiş 
üyelere yönelik aşağılayıcı ifadelerin son derece yakışıksız olduğunu, meclis üyeleri olarak planın temel hedef, ilke ve 
politikalarına uygun çalışma yapılması için mücadele verdiklerini, bu kişilerin basında hakaret etmek yerine varsa görüş ve 
önerilerini toplantılarda dile getirmelerinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. 



 

 
Gündemin beşinci 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 diğer tesisler 
için İl Genel Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 5 nolu kararı ile 2016 yılında uygulanmak üzere, belirlenen ücret tarifesinin 
2017 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; alt ve üstyapı hizmetleri açısından İl Özel İdaresine 
getireceği ilave mali külfetler de göz önünde bulundurularak, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy 
yerleşik alanı sınırları dışında inşa edilecek işyeri, bina, konut ve tesislerin hizmet bedeli için 2016 yılında uygulanmak 
üzere belirlenen ücret tarifesinde, 2017 yılı Kasım ayı sonu itibariyle yıllık bazda (bir önceki yılın aynı ayına göre % 
değişim oranı) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tespit edilen %7,00 oranındaki artışın dikkate alınarak,  
 

Konutlar İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:   m²/₺  

100 m² ye kadar olan yapılar için =₺5,00 

101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için =₺6,00 

151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için =₺8,00 

201 m² den yukarı olan yapılar için =₺9,10 

 
 

İşyeri-Bina ve Tesisler İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına   m²/₺  

100 m² ye kadar olan yapılar için =₺8,00 

101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için =₺9,10 

151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için =₺11,00 

201 m² den yukarı olan yapılar için =₺12,10 

 
ücret tarifesinin 2017 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
      
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 42. maddeleri gereğince, İl Özel 
İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri 
halinde 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 teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi. İl 
Genel Meclisin alacağı karara esas teşkil etmek üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu ve 42’nci 
maddelerine göre, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı 
olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek hizmetlerle ilgili 2016 yılı için belirlenen ücret tarifesinde, 2017 yılı Kasım 
ayı sonu itibariyle yıllık bazda  (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tespit 
edilen %7,00 oranındaki artışın dikkate alınarak,  

 
İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER İÇİN 

2017 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ 
 

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPILACAK HİZMETİN CİNSİ ÜCRET 

1-Tarımsal elektrik etüdü ve rapor hazırlanması ₺43,00 

2-Tarımsal su etüdü ve rapor hazırlanması ₺43,00 

3-Toprak etüdü ve rapor hazırlanması ₺43,00 

4-Su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması ₺43,00 

 
ücret tarifesinin 2017 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.01.2017 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.01.2017 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, 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, 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 nolu kararı ile 2016 
yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2017 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl 
Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu altındaki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere ( umuma açık istirahat ve eğlence yerlere 
dâhil ) verilecek ruhsatlar için 2016 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinde; 2017 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle yıllık bazda (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tespit edilen 
%7,00 oranındaki artışın dikkate alınarak,  
 
Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Her Türlü İşyeri İçin 1. Sınıf ₺4,40/m², 2. Sınıf 
₺3,20/m², 3. Sınıf ₺1,90/m²,    
         
Gayrisıhhi Müesseseler: 1 Sınıf Yer Seçimi Tesis Kurma İzni ₺2.113,00, Deneme İzni ₺1.060,00, Açılma İzni 1. sınıf 
₺9,35/m², 2. sınıf ₺5,65/m², 3. sınıf ₺1,90/m², Ruhsatta Değişiklik (yenileme, kayıp, devir) 1. sınıf ₺428,00, 2. sınıf 
₺428,00, 3. sınıf ₺428,00, 
         
Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Ücreti (Hafta Sonu ve Bayram Tatilleri: Her Türlü İşyeri İçin Yıllık ₺177,00.   
        
 Maden Üretim Faaliyetleri İçin 2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarı: ₺1,35/m², 
         
Su İşletmelerinde 2017 Yılında Uygulanacak Ücretler: Mesul Müdürlük ₺214,00, Uygunluk Belgesi ₺620,00, Tesis 
İzni ₺1.210,00, Ruhsat ₺2.485,00, İthalat İzni ₺1.240,00, İhracat İzni ₺500,00.  
         
Ruhsat Levhası Yenileme: ₺90,00,   
         
Reklam ve Tabela Ücretinin ise ₺72,00/m² olarak belirlenmesi ve belirlenen bu ücret tarifelerinin 2017 yılında 
uygulanması 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 edilerek tanıtılması ve ilimizin ekonomisine 
kazandırılması ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, 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 ihtisas komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında 1 adet, Ek Hizmet Binasından 3 adet olmak üzere toplam 4 adet silahsız, Taşköprü 
Şantiyesinde 3 adet silahlı olmak üzere toplam 7 adet Özel Güvenlik Personelinin hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması ile 
ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 05.01.2017 tarih ve … sayılı yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, son zamanlarda artan terör olayları nedeniyle can ve mal güvenliğinin emniyet 
altına alınması amacıyla daha profesyonelce görev yapan 4 adet silahsız ve 3 adet silahlı olmak üzere, İl Özel İdaresinde 
toplam 7 adet Özel Güvenlik Elemanının hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması teklifinin incelenerek bir rapor halinde 
meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem Soyer ve Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.01.2017 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi Ahmet Kaya söz alarak, konu 
hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı 
Kocadere Köyünde bulunan ve İdare tarafından yıktırılan eski belediye binasının bulunduğu ortak alanın, köy sakinlerinin 
hizmetine sunulması amacıyla köy meydanı olarak düzenlenmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel ile İl Genel Meclis Üyeleri Yusuf Harputoğlu ve Fehmi Öncü tarafından Meclis 
Başkanlığına hitaben verilen 05.01.2017 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Merkez İlçesine bağlı Kurtköy Köyünde bulunan ve can ve mal 
güvenliği açısından tehlike arz eden eski sosyal tesis binasının İl Özel İdaresi imkânları ile yıkımının gerçekleştirilmesi 
teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.   
          
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.01.2017 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 



 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.01.2017 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Ali 
Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Ahmet Kaya, Hüseyin İnce, İlami Başkan, İbrahim Akay, 
Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Muharrem Soyer ile Fehmi 
Öncü’nün toplantıya iştirak etmedikleri görüldü. Bu iki üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları mazeretlerini 
bildiri izin dilekçeleri okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek 
meclis çalışmalarına devam edildi.             
       
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, komisyon raporlarının ücret 
karşılığında isteyenlere verilebilmesi için 2016 yılında ₺1,00 olarak belirlenen bedelin, 2016 yılı Kasım ayı sonu itibariyle 
yıllık bazda  (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için tespit edilen %7,00 
oranındaki artışın dikkate alınarak, 2017 yılında A4 ebadındaki bir kâğıt için alınacak bedelin ₺1,10 (bir lira on kuruş) 
olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 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 
imkân 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. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yer tahsisi hakkındaki yazıları 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
konu hakkında başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
        
İl Genel Meclisince daha önce ihdas edilen kadrolardan; boş bulunan bir adet 1. Dereceli Yatırım ve İnşaat Müdürü 
kadrosu ile dolu olan bir adet 1. Dereceli Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine İl Özel İdaresinin 
yapısına ve ihtiyacına uygun olan 1 adet 1. Dereceli “Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü” kadrosu ile 1 adet 1. Dereceli “Su 
ve Kanal Hizmetleri Müdürü” kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 09.01.2016 tarih ve 142 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. 
         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Şubat ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Şubat ayı olağan toplantısının 01.02.2017 Çarşamba günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı 
Ocak ayı olağan toplantısına son verildi.  


