
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.05.2017 Salı 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, 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. 
        
Meclis üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak, uyuşturucu madde ve bonzai gibi zararlı madde kullananların 
olduğunu, meclisin bunu neden görmediği hususunun basında yer aldığını, hâlbuki bu konunun meclisin yetkisi dâhilinde 
olmadığını, siyasiler ve ilgililer tarafından konuyu dile getirerek, ihtiyaç olması halinde ödenek tahsisi ve benzeri 
konularda meclis tarafından gerekli çalışmaların yapılabileceğini, ilgili kurumların bu konuda gerekli tedbirleri alması 
gerektiğini, yetkisi olmayan bir konuda meclisin suçlanmasının doğru olmadığını söyledi. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Ardındın gündem maddelerine geçildi.  
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Kesin 

Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Yönetmeliğinin 40. maddesine göre İl Genel Meclisince 
incelenerek karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 27.04.2017 tarihli 
ve 1812 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Yalova-İmes Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından İlimizde kurulacak olan 
Yalova-İmes Makine Organize Sanayi Bölgesine %18 katılım payı ile Yalova İl Özel İdaresinin kurucu ortak olmasının 
karara bağlanması, adı geçen OSB’ye ortak olunması halinde 4562 Sayılı OSB Kanununun 7. maddesi gereğince, 
Yalova İmes OSB Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen iki yıl süreyle görev yapmak üzere 3 asil ve buna göre 
yedek üyelerin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin 20.04.2017 tarihli ve 1728 sayılı talep 
yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, katılım payı ve katılım payına göre ihtiyaç duyulan ödeneğin 
bütçeyi ilgilendirdiğini, bu konunun komisyonlar tarafından incelenmesinden sonra mecliste değerlendirilmesinin daha 
doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 
beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesinde (Çalıca Kalıcı Konutları) 
bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  olan B Blok, 2. Kat, 34, 37 ve 39  numaralı işyerlerinin Türk Kızılayı’nın  
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi uyarınca  Türk Kızılayı 
Yalova Şube Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.04.2017 tarihli ve 
1811 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 03.05.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.05.2017 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.    
  
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, yaz döneminde çok sayıda mikser makinesi ile beton taşınması halinde 
oluşacak trafik yoğunluğu ve bu yoğunluğa bağlı olarak virajlı yollarda yaşanabilecek kaza riski, mevcut yollarda meydana 
gelecek bozulmalar, betonun şehirden RES sahasına taşınmasının teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan yaratacağı 
olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, Çınarcık İlçesi, Karlık Yaylası Mevkiinde Marmara-RES Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından inşaat çalışmalarına başlanan ve 2017 yılı Eylül ayında işletmeye açılması planlanan Manastır-Esenköy Rüzgar 
Enerji Santrallerinin türbin temellerinin beton ihtiyacının karşılanmasına yönelik 60 m³/sa kapasiteli mobil beton 
karıştırma ünitesi kurulması için izin verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün meclisimize 



 

havaleli 27.04.2017 tarih ve 1820 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, mikser 
makinelerinin kullanacağı yolların onarılmasından kullanılmak üzere İdareye teminat mektubu verilmesi ve bozulan 
yolların adı geçen firma tarafından onarılması için protokol yapılması suretiyle adı geçen firmaya izin verilmesinin daha 

doğru olacağını söyledi. Bahar Doğan da söz alarak, üretilen malzemesinin hiçbir suretle başka şahıslara satılmaması ve 
bozulan yolların onarılmasında kullanılmak üzere teminat mektubu alınması gibi ifadelerin meclis kararında açıkça 
belirtilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Çevre ve Sağlık Komisyonuna ile İmar 
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, G22D12A1B pafta, 173 ada, 7 nolu 
parselde bulunan ve talep dilekçesinde isimleri belirtilen 9 kişiye ait taşınmaz hakkında hazırlanan imar planı 
değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi 
doğrultusunda İl Genel Meclisince onaylanması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, idari ve hukuki açıdan herhangi bir 
olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla, mevzuat gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve tüm ilgili 
kurumlardan görüş alınmasının yanı sıra yapılan değişikliğin üst planlara uygun olup olmadığının komisyon üyeleri 
tarafından titizlikle incelendikten sonra konunun mecliste görüşülmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise 
iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı 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 raporlarında belirtildiği gibi, 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 il genel meclisine sunulan bilgiler de dikkate alınarak, 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 
alınması, yazılı bilgi alındıktan sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.05.2017 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.05.2017 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, 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, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyünde 06.08.2017 tarihinde 14’üncüsü 
düzenlenecek olan, aynı zamanda ilimizin tanıtımına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen geleneksel 
Kızılcık Şenliği organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi 
teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyünde 
06.08.2017 tarihinde 14’üncüsü düzenlenecek olan, aynı zamanda ilimizin tanıtımına ve ekonomik gelişmesine katkı 
sağlanması hedeflenen geleneksel Kızılcık Şenliği organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, harcama belgelerinin 
onaylı birer suretlerinin İl Özel İdaresine gönderilmesi kaydıyla İl Özel İdaresinin (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) 
2017 Mali Yılı Bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺20.000,00 sinin Çınarcık Köylere Hizmet 

Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile yaptırılan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’ne ait olan 2 nolu amatör sahanın toprak alanının özellikle yağışlı havalarda sporculara ve müsabaka 
görevlilerine yaşattığı zorluklar nedeniyle, bu sahanın 448,66 m²’lik kısmının ilave suni çim ile kaplaması teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile yaptırılan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait olan 2 Nolu 
Amatör Sahanın toprak alanının özellikle yağışlı havalarda sporcuların ve müsabaka görevlilerinin olumsuz yönde 
yaşadıkları zorlukların bertaraf edilmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, 
sözü edilen sahanın 448,66 m²’lik kısmının ilave suni çim ile kaplaması işinin yaptırılması, bundan dolayı tahakkuk edecek 
giderlerin ise İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2017 Mali Yılı Bütçesinin (Amatör Spor Kulüpleri 



 

Sahalarının Yapım Bakım ve Onarım Giderleri) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
        

 Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik 
açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi 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; Merkez Kadıköy Beldesi, Safran ve Hacımehmet 
Köyleri, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyünde, 4 çiftçiye 1’er dekar alanda Aronya Meyvesi Projesi, Termal İlçesi, Akköy 
Köyünde 1 çiftçiye 1 dekar alanda Çilek Projesi, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyünde 2 çiftçiye 7,5 dekar alanda Trabzon 
Hurması Projesi ile Merkez İlçe, Armutlu, Altınova, Termal ve Çınarcık İlçelerinde Zeytinde Periyodisinin Kırılması Projesi 
uygulanması planlanmış olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan 

desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların 
yapılarak il genel meclisinde değerlendirilmesi için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine üye bazı katılımcıların hisse oranlarının değişikliğine 
bağlı olarak kuruluş protokolü yeniden oluşturulacağından, temsilci seçimi hakkındaki İl Genel Meclisinin 01.12.2016 
tarihli ve 186 sayılı kararının yeniden değerlendirilerek, 4562 Sayılı OSB Kanunun 7. maddesi gereğince katılım payı 
oranına göre İl Özel İdaresini temsilen iki yıl için 3 asil ve bu buna göre yedek üyelerin yeniden belirlenmesi ile ilgili İl 
Özel İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, hisse 

oranlarındaki değişiklik nedeniyle Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere İl 
Özel İdaresini temsilen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve İl Genel Meclis Üyesi Murat 
Bektaş’ın asil üyeliğe, İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Harputoğlu ile İl Genel Meclisi Üyesi Ali Çorbacı’nın ise yedek üyeliğe 
seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi (Çalıca Kalıcı Konutları) mevkiinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait olan işyerlerinden C Blok, 2. Kat, 20, 22, 24, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10. ve 64. maddeleri gereğince Gençlik Merkezi ve Sosyal Amaçlı Tesis olarak kullanılmak üzere Çınarcık 
Kaymakamlığına tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.   
           
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.05.2017 Cuma günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.05.2017 Cuma günü saat 12.00’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 onuncu maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair 
kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova 
Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı 
ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli 
bulguların olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde 
ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on birinci 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; 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 konularında İdare tarafından yapılan çalışmalar dikkate alınarak, 



 

2017 yılı içerisinde bakım ve onarımları önem ve öncelik arz eden içme suyu işlerinin bir tablo halinde komisyonumuza 
bildirilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi, ayrıca Halk 
Sağlığı Müdürlüğü kanalıyla 2017 yılında yapılmış olan ve yapılması planlanan su analiz raporları ile bunlara ilişkin su tahlil 

bedellerinin toplam ne kadar olacağı hakkında İdare tarafından gerekli çalışmaların yapılarak meclisin bilgisine sunulmak 
üzere ilgili komisyonlara iletilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.      
         
İl Genel Meclisi Üyelerinden Kerem Eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.05.2017 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen, İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyünde her yıl düzenlenen Akköy Şehitlerini Anma Günü organizasyon giderlerinde 
kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.           
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.05.2017 Cumartesi günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.05.2017 Cumartesi günü saat 11.00’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 on ikinci maddesinde yer alan, kesintisiz ve yenilenebilir enerji sisteminin kurulması için mahsuplaşma ve hibe 
yoluyla kaynak temin edilmesi 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, Olası sıkıntıların ortadan kaldırılması ve yenilenebilir enerji sisteminden azami derecede yararlanılarak daha 
ekonomik ve kesintisiz enerji sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, İdare tarafından Yenilenebilir Enerji Sisteminin 
(rüzgâr türbini, güneş panelleri) kurulacağı alanların temin edilmesi, bu alanlarda kurulacak enerji sisteminin 
maliyetinin araştırılması, bu konularda faaliyet gösteren işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden yardım alınarak 
proje geliştirilmesi hususunda gelinen aşamanın gözden giderilmesi, yer ve ödenek temini ile teknik açıdan varsa yaşanan 
sorunların giderilmesi için birlikte çözüm yollarının aranması, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin on üçüncü 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 Sayın Valimizin koordinasyonunda ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı 
çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile 
kentsel-kırsal yapı ve gelişme ile doğal ve kültürel değerler arasında koruma-kullanma dengesini sağlayan ve arazi 
kullanım kararlarını belirleyen yönetsel, mekânsal ve işlevsel bütünlük gösteren sınırlar içinde, bölge planı kararlarına 
uygun olarak idareler arası 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 
çalışmaları hakkında plan müellifi, plan koordinatörü ve uzmanları tarafından meclise sunulan detaylı bilgiler ışığında 
ortaya çıkacak sonuca göre raporun tanzim edilerek meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 03.05.2017 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilen, Çınarcık İlçesi, Karlık Yaylası Mevkiinde Marmara-RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 
kurulması istenen 60 m³/sa kapasiteli mobil beton karıştırma ünitesi için adı geçen şirkete izin verilmesi teklifi hakkında 
ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
şalt merkezi içerisinde üretilen beton malzemesinin hiçbir suretle ticari amaçla satılmaması, ticari amaçlı satılmasının 
tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanarak iznin iptal edilmesi, üretilecek malzemenin sadece sözü edilen proje 
çalışmalarında kullanılması ve işin bitiminde santralin sökülerek yerin santralden önceki haline getirilerek İdareye teslim 
edilmesinin yanı sıra, projenin uygulanması sırasında ağır tonajlı araçların bozulmasına sebebiyet vereceği İl Özel 
İdaresine ait yolların onarılmasında kullanılmak üzere teminat mektubu alınması gibi konuların bir protokole bağlanması 
suretiyle, Çınarcık İlçesi, Karlık Yaylası Mevkiinde Marmara-RES Elektrik Üretim A.Ş. tarafından inşaat çalışmalarına 
başlanan ve 2017 yılı Eylül ayında işletmeye açılması planlanan Manastır-Esenköy Rüzgâr Enerji Santrallerinin türbin 
temellerinin beton ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, 4 ay süreyle Marmara-RES Elektrik Üretim A.Ş.’ye 60 
m³/sa kapasiteli Mobil Beton Karıştırma Ünitesi kurulum izninin verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 02.05.2017 tarihli birinci birleşiminde tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilen, Yalova-İmes Sanayici 
ve İş Adamları Derneği tarafından İlimizde kurulacak olan Yalova-İmes Makine Organize Sanayi Bölgesine Yalova İl Özel 



 

İdaresinin ortak olması ve Müteşebbis Heyete temsilci seçilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar ve 
konu hakkında hazırlanan ek protokol metni okundu. Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Ak Parti İl Başkanının; 
Vali bundan böyle bütün OSB’lere başkanlık edecektir şeklinde basında ifadelerinin olduğunu, siyasilerin ilgili ve yetkililer 

hakkında emir telakki edecek şekilde söylemde bulunmasının doğru olmadığını, bu ve benzeri konularda bir açıklama 
yapılacaksa, bu açıklamaların meclis adına Meclis Başkanı tarafından yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdi. Murat 
Bektaş’ta söz alarak, il başkanının basındaki açıklamasını görmediğini, ayrıca bu açıklamasında bir kasıt olmadığını, Valinin 
zaten OSB’lere başkanlık ettiğini, böyle bir açıklama yapılmış ise de basında çıkan menfi haberlere karşı siyasi 
mülahazalardan uzak ve halkımızın güven duymasını sağlamak niyeti ile yapılmış olabileceğini söyledi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporları ekinde yer alan ek protokolün kabul edilmesi kaydıyla; İlimizde kurulması 
planlanan Yalova İmes Makine İhtisas OSB’ye İl Özel İdaresinin %18 katılım payı ile kurucu ortak olması ve söz konusu 
ODB Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel 
ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan’ın asil üyeliğe, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Akay ve İl Genel Meclis 
Üyesi Fehmi Öncü’nün ise yedek üyeliğe seçilmesi hususu ayrı ayrı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 02.05.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi B Blok, 2. Kat, 34, 37 ve 39  numaralı 
işyerlerinin Türk Kızılayı’nın  faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Türk Kızılayı Yalova Şube Başkanlığına tahsis edilmesi teklifi 
hakkından ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesinde (Çalıca Kalıcı Konutları) bulunan ve mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait  olan B Blok, 2. Kat, 34, 37 ve 39  numaralı işyerlerinin Türk Kızılayı’nın  faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi ile 64. maddesinin (d) bendi gereğince bedelsiz olarak 10 

yıl süreyle Türk Kızılayı Yalova Şube Başkanlığına tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 04.05.2017 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi C Blok, 2. Kat, 20, 22, 24, 26 ve 27 
numaralı işyerlerinin Gençlik Merkezi ve Sosyal Amaçlı Tesis olarak kullanılmak üzere Çınarcık Kaymakamlığına tahsis 
edilmesi teklifi hakkından ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesinde (Çalıca Kalıcı Konutları) bulunan ve 
mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  olan C Blok, 2. Kat, 20, 22, 24, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin Gençlik Merkezi ve Sosyal 
Amaçlı Tesis olarak kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi ile 64. maddesinin 
(d) bendi gereğince bedelsiz olarak 10 yıl süreyle Çınarcık Kaymakamlığına tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 02.05.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, 5302 sayılı Yasanın 47. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2016 yılı kesin 
hesabının karara bağlanması teklifi hakkından ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; kesin hesabı oluşturan hesap ve işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim 

edildiği ve herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 47. maddeleri gereğince İl Özel İdaresinin 
2016 Mali Yılı Kesin Hesabının onaylanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, Yalova – Altınova – 
Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan malzemenin temini amacıyla YAFA şirketine plent 
tesisi kurma izninin verildiğini, burada üretilen malzemenin başka şahıslara satılıp satılmadığı ve tesisin genişletilip 
genişletilmediği hususlarının yerinde incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Ruhsat ve Denetim Müdürü tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, resmi olarak denetim ve takibinin yapılmış 
olabileceğini, ancak bu şirketin ilave tesis kurduğunu, bazı ihalelere katıldığının dillendirildiğini, burada üretilen 
malzemenin yeni aldığı projelerde kullanma olasılığının olduğunu, meclis üyeleri olarak meclis kararının aynen 
uygulanmasını sağlamak için YAFA Şirketi tarafından kurulan Asfalt Plent Tesisinin genişletilip genişletilmediği, bu tesiste 
üretilen malzemenin üçüncü şahıslara satılıp satılmadığı ve anılan meclis kararına uyulup uyulmadığı gibi konuların 
titizlikle takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.  

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim Akay tarafından 
Meclis Başkanlığına hitaben verilen sözlü önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, önergede belirtilen; Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün kontrollünde ve taahhütleri altında yapımı devam 
eden Yalova – Altınova – Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan malzemenin temini 
amacıyla, İl Genel Meclisinin 06.05.2017 tarihli ve 80 sayılı kararı ile verilen geçici izin ile İlimiz, Altınova İlçesi, 
Çavuşçiftliği Köyü Mevkii O ada, 1751 ve 293 nolu parseller üzerinde YAFA Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan Asfalt Plent Tesisinin genişletilip genişletilmediği, bu tesiste üretilen 
malzemenin üçüncü şahıslara satılıp satılmadığı ve anılan meclis kararına uyulup uyulmadığı gibi konuların yerinde 
incelenerek, sonucunun bir halinde meclise sunulması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
   
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Haziran ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Haziran ayı olağan toplantısının 05.06.2017 Pazartesi 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 
2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısına son verildi.  


