
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.02.2017 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.   
    
Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce, meclis üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak, 
Yalova’mızın doğu bölgesinde kurulmak istenen kimyasal depolama tanklarının birinci derecede deprem bölgesi olan ilimiz 
için risk teşkil ettiğini, bu çalışmalar yapılırken ilgili ve yetkili kişilerin bilgilendirme yapmadıklarını, bu tür tesislerin 
kurulması aşamasında ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve çevreye etkisi ile tehlike boyutunun ne 
olduğunun bilinmesinin kararlara etkisi bakımından faydalı olacağını, bu tür konularda yapılan çalışmalar esnasında 
seçilmiş olan Milletvekilleri,  İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerine bilgi verilmesinin ve bu çevrelerin görüşünün 
alınmasından nihai kararın verilmesinin gerekli ve yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Murat Bektaş’ta söz 
alarak, konuyu basından takip ettiklerini, ilgili firmanın ÇED Raporu için müracaatta bulunduğunu, ÇED Raporunun henüz 
alınmadığını, ÇED Raporu alındıktan ve diğer tüm belgelerinin ibrazından sonra izin verileceği ve halkın ve ilgili tarafların 
bilgilendirileceğini dile getirdi ve ardından gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanındaki hizmetlerin güvenli bir şekilde 
yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında 1 adet, Ek Hizmet Binasından 3 adet silahsız Özel Güvenlik 
Personeli ile Taşköprü Şantiyesinde 3 adet silahlı Özel Güvenlik Personelinin hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanındaki hizmetlerin daha güvenli bir ortamda 
yürütülmesine imkan tanımak amacıyla, profesyonel eğitim almış özel güvenlik firmalarından, İl Özel İdaresi Ana Hizmet 
Binasında 1 adet, Ek Hizmet Binasından 3 adet silahsız Özel Güvenlik Personeli ile Taşköprü Şantiyesinde 3 adet silahlı 
Özel Güvenlik Personeli olmak üzere, İl Özel İdaresinde 2017 yılında toplam 7 adet Özel Güvenlik Personelinin hizmet 
alımı yöntemiyle çalıştırılması, giderlerinin ise 2017 yılı bütçesinde bu işler için ayrılan ödenekten karşılanması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 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 
kaldırılması ve 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 teklifi hakkında tüm 

İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi, İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınmak 
suretiyle, İl Genel Meclisince daha önce ihdas edilen kadrolardan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmeliğin 11 inci maddesine uygun şekilde gerekçesi de belirtilerek tanzim edilip meclisimize sunulan (II) ve (III) 
Sayılı Cetvellerde belirtilen, 1 adet boş bulunan 1. Dereceli Yatırım ve İnşaat Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine; İl 
Özel İdaresinin yapısına ve ihtiyacına uygun olan 11183 Unvan Kodlu 1. Dereceli “Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü” 
kadrosunun ihdas edilmesi,  ayrıca bir adet dolu olan 1. Dereceli Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun kaldırılarak, 
yerine yine İl Özel İdaresinin yapısına ve ihtiyacına uygun olan 11157 Unvan Kodlu 1. Dereceli “Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürü” kadrosunun ihdas edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
    
İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim Akay ve Murat Bektaş tarafından verilen Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
01.02.2017 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi İbrahim Akay söz alarak 
konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı 
Köyünde bulunan muhtarlık hizmet binası 17 Ağustos 1999 yılındaki depremde orta hasarlı olması ve ekonomik ömrünü 
doldurması neticesinde tehlike arz etmektedir. Mevcut binanın İl Özel İdaresi imkânları ile yıkımının gerçekleştirilmesi ve 
yerine projesinin muhtarlık tarafından yaptırılarak İl Özel İdaresine tesliminden sonra yeni muhtarlık binasının İl Özel 
İdaresi imkânları ile yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlara havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlköğretim Okulları Donatım ihtiyaçları için 2017 Mali Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 44 77 31 
00 000 Kurumsal altındaki 09 1 29 00 000 -05- 06 01 Yeni Açılacak İlköğretim Okullarına Donatım Malzemesi Alımı 
faslında bulunan ödeneğin ₺800.000,00 sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 44 77 49 00 0000 Kurumsalı altındaki 09 1 2 00 000 -05- 06 01 Mamul Mal Alımları fasıl 
maddesine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 31.01.2017 tarih ve 486 
sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Yalova Tenis Kulübünün 15.01.2017 tarih ve 2017/5 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 
edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, talep yazılarında belirtilen; kurumsal bir yapıya sahip olan Yalova Tenis 



 

Kulübünün öğrenci velilerinden ve üyelerinden sağladığı bağışlar dışında bir gelirinin olmaması nedeniyle, Türkiye Tenis 
Federasyonu tarafından düzenlenen ve Yalova Tenis Kulübü Tesislerinde yapılacak olan 4 adet Ulusal Turnuva için gerekli 
olan ve talep yazılarının ekindeki listede belirtilen yaklaşık ₺10.600,00 tutarındaki malzemenin temini için İl Özel İdaresi 
bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.02.2017 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.02.2017 Perşembe 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, Ahmet Kaya, İlami Başkan, 
İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri,  Muharrem Soyer 
ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu 
mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
  
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde bulunan ve İl Özel İdaresi 
tarafından yıktırılan eski belediye binasının bulunduğu ortak alanın, köy sakinlerine hizmet edecek şekilde hazırlanacak 
proje ve keşif özeti doğrultusunda köy meydanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz, Çınarcık 
İlçesine bağlı Kocadere Köyünde bulunan ve İl Özel İdaresi tarafından yıktırılan eski belediye binasının bulunduğu ortak 
alanın, köy sakinlerinin ihtiyacına hizmet edecek şekilde, hazırlanacak proje ve keşif özeti doğrultusunda köy meydanı 
olarak düzenlenmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinin ilgili faslından karşılanması hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Merkez İlçesine bağlı Kurtköy Köyünde bulunan ve can ve mal güvenliği 
açısından tehlike arz eden eski sosyal tesis binasının yıkım işinin İl Özel İdaresi imkânları ile gerçekleştirilmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi, 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 yıktırılması için, teknik elemanlar tarafından gerekli olan teknik 
raporun hazırlanarak komisyonlara iletilmesinden sonra, konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.02.2017 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.02.2017 Cuma 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 beşinci 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 konularının araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre gerekli 
olan yapım, 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 ve bu kapsamda gerekli olan 
yapım, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması yönünde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 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 
ve önem ve öncelik arz eden alt ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali kaynağın temini amacıyla gelir 
arttırıcı mahiyette gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanındaki köylere götürülmesi gereken ve önem arz 
eden alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, köylerimizdeki arazi yapısı, iklim şartları, nüfus yoğunluğu gibi 
hususlar göz önünde bulundurularak, alınacak verim, sağlayacağı fayda ve sürdürülebilir kıstaslar çerçevesinde, bazı 
bölgelerde uygulanan çilek projesi, ceviz yetiştiriciliği, kokulu üzüm projesi, ürün satış yerleri (reyon) gibi alternatif 
projeler seçilerek programa alınmasının yanı sıra köylerimizde yapılması önem ve öncelik arz eden ve maliyeti yüksek 
olan alt ve üstyapı hizmetleri ile ilgili projeler geliştirilerek, ilgili Kuruluşlardan veya Bakanlıklardan ödenek talebinde 
bulunulmasına yönelik başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması 
için ilgili komisyonla süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İller Bankası Anonim Şirketi Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 02.02.2017 tarih ve E.3350 sayılı yazıları 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, İller Bankası Anonim Şirketinin 
28.03.2017 Salı günü saat 14.00’da İller Bankası Ek Hizmet Tesisleri Macunköy/Ankara adresinde yapılacak olan 2016 yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere, İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 5. maddesi ile İller 
Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 8. maddesi gereğince, il özel idaresini temsilen il genel meclis üyelerinden Ali 
Çorbacı’nın seçilmesi işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem Soyer ve 
Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.02.2017 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun 
Köyünde yerleşim alanı içerisinde çok amaçlı sosyal tesis binasının İl Özel İdaresi imkânları ile yaptırılması teklifinin 
incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem Soyer ve 
Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.02.2017 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy 
Köyünde yerleşim alanı içerisinde çok amaçlı sosyal tesis binasının İl Özel İdaresi imkânları ile yaptırılması teklifinin 
incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Bir önceki (02.02.2017 tarihli) birleşimde görüşülen, 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 yıktırılması konusunun tekrar 

gündeme alınarak değerlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; teknik rapor ve projesinin 
hazırlandığı anlaşılan Kurtköy Köyündeki eski sosyal tesis binasının yıkım işinin İl Özel İdaresi imkânları ile 
gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.02.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.02.2017 Cumartesi günü saat 10.00’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, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, 
İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, İbrahim 

Dönertaş’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben 
vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin 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 enerji 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. Yapılan 
müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi Muhtarlıklara devredilen ve elektrik enerjisi ile 
çalışan sondaj terfi kanalizasyon ve sulama sistemlerinin enerji sarfiyatının yüksek olması ve buna bağlı olarak 
ödenemeyen elektrik faturalarından dolayı elektriklerin kesilmesi sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Olası 



 

sıkıntıların ortadan kaldırılması ve yenilenebilir enerji sisteminden azami derecede yararlanılarak daha ekonomik ve 
kesintisiz enerji sistemine kavuşturulması yönünde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 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. Meclis Başkanı tarafından; İlimizde kurulması planlanan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi ile ilgili başlatılan 
çalışmalar ve İstanbul İlinde düzenlenen ve kültür ve turizm değerlerinin tanıtımının yapıldığı EMİTT fuarı çalışmaları 
hakkında meclise bilgi verildi. 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. 
 
Meclis üyelerinden Bahar Doğan ve Mustafa Tunalı söz alarak, İlimizin kültür ve turizm değerleri ile ilimizde yetiştirilen 
yeni nesil meyveciliğin tanıtımı hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Meclis Üyelerinden Ahmet Kaya söz alarak, 
İstanbul’da düzenlenen EMİTT Fuarına hangi kurumların katıldıklarını ve hangi faaliyetleri hakkında stant açıp tanıtımda 
bulunduklarını sordu. Meclis Üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, İlimizdeki kültür ve turizm varlıklarının ortaya 
çıkarılması için konunun Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilerek, Komisyon Başkanı aracılığıyla, 
İdareden kültür ve turizm değerleri ile ilgili envanter çalışmalarının istenmesi ve yürütülecek çalışmaların sonucunun ilgili 
komisyona iletilmesinden sonra konunun mecliste karara bağlanmasının daha doğru olacağını söyledi. Bu yönde sarf 
ettiği ifadelerinin sözlü önerge olarak gündeme alınarak Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesini 
teklif ediyorum dedi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay tarafından dile getirilen sözlü önergesinin, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
sözlü önergesinde belirtilen; Komisyon Başkanı aracılığıyla, İlimizdeki kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması 
amacıyla İdare tarafından gerekli envanter çalışmalarının yapılması ve yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak 
envanter bilgilerinin ilgili komisyona iletilmesinden sonra, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için konunun 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.02.2017 Pazar günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 05.02.2017 Pazar günü saat 16.00’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 dokuzuncu maddesinde yer alan, mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları karşılayamadığından 
ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 
bölge planı kararlarına uygun olarak idareler arası eşgüdüm esasları çerçevesinde Sayın Valimizin koordinasyonunda 
temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova 
İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 2016 yılı sonu itibariyle ortaya çıkan nüfus artışları, Körfez Köprüsü 
ve Gebze-İzmir Otoyol Projesinin çevre düzeni planına olan etkisi, bu ve benzeri projelerin hayata geçmesiyle de 
önümüzdeki yıllarda ilimizde meydana gelebilecek nüfus artışı ile birlikte bölge halkının ve yatırımcıların bu plan yapımı 

nedeniyle mağdur edilmemesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu, bu yöndeki çalışmalar hakkında 
idare tarafından meclisin bilgilendirilmesinin gerekli ve yararlı olacağını söyledi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz 
alarak, bu konularda belediye başkanlarıyla bir toplantı yapıldığını, görev alanı bütün il olan meclisimizin bu konudaki 
hassasiyetinin doğal ve yerinde olduğunu, kamuoyunun kabul edeceği bir planın ortaya çıkarılması yönünde tüm 
kesimlerin ve paydaşların azami gayret göstermeleri gerektiğini, il genel meclisinde bu yönde çabalar sarf edildiğini dile 
getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Sayın Valimizin koordinasyonunda temel 
hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli 
Çevre Düzeni Planı çalışmaları sonucuna göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 01.02.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İlköğretim Okulları Donatım ihtiyaçları için İl Özel İdaresinin Kurumsalı altındaki Yeni Açılacak 



 

İlköğretim Okullarına Donatım Malzemesi Alımı faslında ayrılan ödeneğin ₺800.000,00 sinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 
Kurumsalı altındaki Mamul Mal Alımları fasıl maddesine aktarılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlköğretim 
Okulları Donatım ihtiyaçları için 2017 Mali Yılı İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Bütçesinin 44 77 31 
00 000 Kurumsalı altındaki 09 1 29 00 000 -05- 06 01 Yeni Açılacak İlköğretim Okullarına Donatım Malzemesi Alımı 
faslında ayrılan ödeneğin ₺800.000,00 sinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 44 77 49 00 000 Kurumsalı altındaki 09 1 2 00 
000 -05- 06 01 Mamul Mal Alımları fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Mart ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Mart ayı olağan toplantısının 01.03.2017 Çarşamba günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı 
Şubat ayı olağan toplantısına son verildi.  


