
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısının birinci 
birleşimine 05.06.2017 Pazartesi 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. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç Köyü Mevkiinde, 234 ha büyüklüğündeki alanda Avrasya 
Hazır Giyim Sanayicileri Yatırım ve Kalkınma Derneği tarafından kurulması planlanan YALOVA AVRASYA GİYİM İHTİSAS OSB’ye İl Özel 
İdaresinin kurucu ortak olmasının karara bağlanması, adı geçen OSB’ye ortak olunması halinde 4562 Sayılı OSB Kanununun 7. 
maddesi gereğince, katılım oranı dikkate alınmak suretiyle Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini iki yıl süreyle temsil edecek asil ve 
yedek üyelerin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 
söz alarak, idari ve hukuki açıdan sağlıklı bir kararın alınabilmesi için konunun komisyonlara havale edilerek detaylı bir şekildi 
irdelendikten sonra mecliste karara bağlanmasının daha doğru olacağını söyledi. İbrahim Akay’da söz alarak, Bahar Doğan 
arkadaşımızın söylediklerine katılmakla birlikte, bütün giderler ilgili dernek tarafından karşılanacağından ve idareye bir külfet 
doğurmayacağından komisyonlara havale edilmeden ve zaman kaybına mahal vermeden karara bağlanmasını teklif ediyorum dedi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin yarın (06.06.2017) yapılacak toplantıya yetiştirilmek üzere incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, yağlı güreşlerini yaşatma adına 1 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan "Altınova 111. 
Fevziye Köyü Yağlı Güreşleri" organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 
kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 02.06.2017 
tarihli ve 2534 sayılı 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.   
          
Gündemin üçüncü 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 teklifi 
hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor ve idarece hazırlanan teknik rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar 
Doğan söz alarak, bu konuda değişiklik kararı alınması halinde başka kişilerin de bu yönde taleplerinin olacağı, buna benzer 
taleplerin olumlu yönde değerlendirilmesi halinde Güneyköy köyünde yaşanan sıkıntının bir benzerinin yaşanabileceğini, bu 
konudaki çözümün köy derneği kararı ve 18 madde uygulaması ile mümkün ise dernek ve encümen kararı ile gerekli düzenlemelerin 
yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdi. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, konunun detaylı bir şekilde irdelenerek sunulması için bu ayki toplantının beşinci birleşimine kadar 
komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.06.2017 Salı günü saat 14.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısının ikinci 
birleşimine 06.06.2017 Salı günü saat 14.00’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, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat 
Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Muharrem Soyer’in 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 dördüncü maddesinde yer alan, Yalova Valiliği İl İdare Kurulu tarafından isim değişikliği uygun görülmeyen, İlimiz, 
Altınova İlçesine bağlı SOĞUKSU KÖYÜ isminin, “AYAZMA KÖYÜ” olarak değiştirilmesi konusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
2/Ç ve D maddesi kapsamında İl Genel Meclisi kararı alınarak Valiliğimize gönderilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yazı İşleri 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.06.2017 tarihli ve 2565 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Mustafa Tunalı söz alarak, 
daha önce Tevfikiye Köyü isminin de Çavuşköy olarak değiştirildiğini, Soğuksu Köyünün halk arasında Ayazma olarak bilindiğini, 1980 
li yıllarda Ayazma olan isminin Soğuksu olarak değiştirildiğini, ancak halk arasında halen Ayazma olarak anıldığını, dolayısıyla bu 
karmaşıklığın önlenmesi için bu köyün isminin AYAZMA olarak değiştirilmesinin yerinde olacağını söyledi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         



 

Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İlimiz, Termal İlçesine bağlı Akköy Köyünde düzenlenecek olan Akköy Şehitlerini Anma 
Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklif hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Termal İlçesine bağlı Akköy Köyünde her 
yıl düzenlenen ve bu yıl da 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü düzenlenecek olan Akköy Şehitlerini Anma Töreni Organizasyonu 
giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçesinin Termal Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺20.000,00 sinin hakediş 
mukabilinde Termal Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması 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 alındıktan sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
 İl Genel Meclisinin 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 05.06.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç Köyü Mevkiinde, 234 ha büyüklüğündeki alanda 
Avrasya Hazır Giyim Sanayicileri Yatırım ve Kalkınma Derneği tarafından kurulması planlanan Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB’ye 
Yalova İl Özel İdaresinin kurucu ortak olmasının karara bağlanması, adı geçen OSB’ye ortak olunması halinde Müteşebbis Heyette İl 
Özel İdaresini temsil etmek üzere asil ve yedek üyelerin belirlenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 
Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, mevcut imar planlarında 5 bin dönüm üzerindeki yerlere OSB kurup buraları parsellere 
bölüp rant elde etmek için çaba içerisinde olan çevrelerin olduğunu, yaklaşık 3,5 hektarlık alan üzerinde kurulması planlanan 
Avrasya OSB’de 50 bin kişi çalıştıracaklarına dair sitelerinde bilginin mevcut olduğunu, bu sayının çok abartılı olduğunu, gerçekten 
50 bin kişi çalıştırılıyor ise bu kadar elemanın nereden temin edeceklerini, dışarıdan göç yoluyla gelecek elemanların nerede ve nasıl 
ikame edileceklerinin meçhul olduğunu, ilimizi yönetenlerin doğru planlamalarla daha gerçekçi çalışmalar yaparak gerekli tedbirleri 
almaları gerektiğini, aşırı derecede göçün alınması Yalova’nın geleceği açısından sosyal ve idari yönden büyük sıkıntıların 
yaşanmasına neden olabileceğini, ille de ortak olunuyor ise Valinin başında olduğu bir OSB’nin işlemlerinin çok daha kolay 
yürütüleceğinin mümkün olacağını, bu nedenle elde edilecek gelirden İl Özel İdaresine ortaklık payı olan %18 civarında gelir payı 
aktarılmasını istiyorum dedi. Murat Bektaş söz alarak, yapılan plan çalışmalarıyla ilimizin nüfus projeksiyonu dikkate alındığında 
nüfus yoğunluğunun çok üzerinde konut alanının plana işlendiğini, ilimizin ekonomisi ve işsizliğinin önlenmesi açısından bu tür 
yatırımların çok önemli olduğunu, arzın artmasıyla çalışanların ücretlerinde iyileşmenin söz konusu olabileceğini, çevreyi olumsuz 
yönde etkilenmemesine dikkat edilerek, sanayi, turizm, sosyal gelişmenin yanında işsizliğin giderilmesi bakımından da bu gibi 
yatırımların ilimiz için çok faydalı olduğunu dile getirdi. İbrahim Akay söz alarak, burada bir rantın olduğu belli, bunun çok iyi 
irdelenmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclis bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova Avrasya Giyim İhtisas Organize Sanayi Bölgesine %18 
katılım payı ile Yalova İl Özel İdaresinin kurucu ortak olması, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi gereğince, 
katılım payı oranı dikkate alınmak suretiyle Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsil etmek 
üzere asil üyeliğe Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Vali Yardımcısı V. Abdullah Çiftçi ve İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Demirel, yedek 
üyeliğe ise Murat Bektaş ve Kerem Eser’in seçilmesi toplantıda hazır bulunan Bahar Doğan, Ertan Şener, Mustafa Tunalı, İbrahim 
Akay ve Fehmi Öncü’nün çekimser oyuna karşı, Meclis Başkanı Yaşar Demirel, Yusuf Harputoğlu, Ali Çorbacı, İbrahim Dönertaş, 
Hasan Çetinkaya, Ahmet Kaya, Murat Bektaş, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.06.2017 tarihli önergesi okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 
maddesi kapsamında, İlimize bağlı köylerde Güvenlik Güçleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak madde bağımlılığı ve 
uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ve üyelerden Murat Bektaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.06.2017 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz 
gelenindeki köylerde toplam 220 üyesi bulunan Yalova Küçük Baş Hayvan Yetiştirme Birliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan kıvırcık ırkının daha geliştirilmesi adına 60 adet damızlık koç üyelere dağıtılmış; ancak aktif 
üyelerin 120 kişi olması sebebiyle geriye kalan 60 üye için ihtiyaç duyulan 60 damızlık koçun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 
maddesi kapsamında, İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile temin edilerek üyelere dağıtılması teklifinin bu ayki toplantının beşinci 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler 
Komisyonuna havale edilmesi 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 HAZİRAN AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 



 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü 
birleşimine 07.06.2017 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 yedinci maddesinde yer alan, 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 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 incelenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 
hazırlanan rapor okundu. Komisyon Başkanı Kerem Eser söz alarak, komisyon üyeleri olarak İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan 
denetim komisyonuyla birlikte yerinde inceleme yaptıklarını, bu tesisten başka şahıs veya kurumlara malzeme satılmadığını, 
kendilerine lazım olan asfalt malzemesinin İzmit’ten satın aldıklarını, iddia edildiği gibi AKSA Şirketine de malzeme verilmediğini, bu 
konudaki incelemelerimizin devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından nihai raporu tanzim ederek meclise 
sunacaklarını dile getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay’da söz alarak, İdare tarafından oluşturulan komisyonla birlikte yerinde 
yaptığımız incelemede meclis kararına aykırı davranıldığına dair herhangi bir durumla karşılaşılmadığını, yapılan araştırmada üçüncü 
şahıslara veya kamu kurumlarına asfalt malzemesinin satıldığına dair bir izlenim veya bilgi edinmediğini, temin edilen asfalt 
malzemesi ile ilgili İzmit Tüpraş’tan belge istendiğini, YAFA Firmasının, meclis kararına aykırı olarak herhangi bir işlem tesis 
etmeyeceklerine dair yazılı beyanlarının bulunduğunu, çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun mecliste 
değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklif 
hakkında rapor doğrultusunda ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ile 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. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu projelerin bir kısmının uygulama aşamasında olduğunu, 
uygulanması planlanan projelerle ilgili idarenin yetkilileri tarafından meclise bilgi verilmesinin gerekli ve yararlı olacağını, farklı 
kurumlar tarafından uygulanan örnek projelerle hakkında bilgi alışverişinde bulunulmasının yanında Ziraat Odaları ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünden teknik ve makine konusunda destek alınması yönünde gerekli çalışmaların yapılmasının faydalı 
olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimize bağlı köylerin sosyal, kültürel 
ve ekonomik açıdan kalkındırılmasına 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.06.2017 Perşembe günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine 08.06.2017 Perşembe günü saat 16.00’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 dokuzuncu 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 Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak 
çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu içerisindeki köylerimizde bulunan içme suyu 
depolarının mevcut durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, bağlantı hatları ve su debi miktarları, mevcut nüfus ve 
gelecekteki nüfus artışına cevap verip veremeyeceği 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, 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 yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde irdelenerek meclisin bilgisine sunulması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabil edildi. 
           
İlimizin tamamına katı atık bertaraf tesisi olarak hizmet veren ve Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü, Handere Mevkiinde bulunan Katı 
Atık Tesisine günde 70 kamyonla çöp bırakılmakta olup, kamyonların kullandığı Topçular-Denizçalı Köyü arasındaki Erkoç Caddesi 
olarak adlandırılan 4 km uzunluğundaki stabilize yolun fiziki şartlarının iyileştirilerek asfaltlama yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Yazı 
İşleri Müdürlüğünün meclisinin havaleli teklif yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, belediyelerin de çöp 
bırakmak için bu yolu kullandıklarını, bu nedenle belediyelerin bu yolun yapımı konusunda destek vermeleri gerektiğini, zaten 
mücavir alan içerisinde bulunan köylerin emlak vergisi, ruhsat harçları ve diğer bazı gelirler ile mücavir alan içerisinde bulunan 
köylerin nüfusuna göre vergi gelirlerindeki payın da belediyelere yatırıldığını, dolayısıyla belediyelerin çöplerinin bırakıldığı alana 
giden yolun yapımı için belediyelerin destek vermeleri gerektiğini dile getirdi. İbrahim Akay’da söz alarak, çöp depolama alanına 
giden yolun aynı zamanda köy grup yolu olduğunu ve İl Özel İdaresinin yol ağında bulunduğunu, dolayısıyla bu yolların yapım, bakım 
ve onarım işlerinin İl Özel İdaresinin görevi olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabil edildi.         
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.06.2017 Cuma günü saat 16.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısının beşinci 
birleşimine 09.06.2017 Cuma günü saat 16.30’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 on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen ve enerji sarfiyatı 
yüksek olan sondaj, terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz ve yenilenebilir enerji sistemine kavuşturulabilmesi için 
güneş panellerinin kurulmasının yanı sıra mahsuplaşma ve hibe yoluyla kaynak temin edilmesine imkan tanınması amacıyla İdare 
tarafından yapılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma 
ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci 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 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, planın her aşamasında her ay İl Genel Meclisine bilgi akışının sağlanmasının gerekli ve yararlı 
olduğunu, ortasında gölet olan bir bölgenin toprak koruma kurulu ve tema vakfının olumsuz görüşlerine rağmen bu bölgenin 
etrafında OSB kurulması cihetine gidilmesinin doğru olmadığını, köy yerleşik alanları ve alt ölçekli planlarla ilgili doğru planlama 
yapılarak, üst ölçekli planın daha sağlıklı yapılmasına imkân tanınması için ilgili ve yetkili kişilerin gerekli performansı göstermelerini 
beklediğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 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 plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 06.06.2016 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, yağlı güreşlerini yaşatma adına 1 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan "Altınova 
111. Fevziye Köyü Yağlı Güreşleri" organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis 
edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; İlimizin turizmine, kültürüne, yörenin gelenek ve göreneklerinin tanıtımına katkı sağlanması hedeflenen, İlimiz, 
Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 1 Temmuz 2017 tarihinde 111’incisi düzenlenecek 
olan Geleneksel Fevziye Köyü Yağlı Güreşleri Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçesinin (Altınova 
Köylere Yardım) faslında bulunan ödeneğin ₺20.000,00 sinin, ödeme belgeleri mukabilinde Altınova İlçe Köylere Hizmet Götürme 
Birliği hesabına yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

İl Genel Meclisinin 07.06.2017 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Tarımsal Hizmetler Komisyonuna havale edilen, İlimiz gelenindeki köylerde toplam 220 üyesi bulunan Yalova Küçük Baş Hayvan 
Yetiştirme Birliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan kıvırcık ırkının daha geliştirilmesi adına 60 adet 
damızlık koç üyelere dağıtılmış, 120 aktif üyenin geriye kalan 60 üyeye dağıtılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçe imkânları 60 damızlık 
koçun temin edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz gelenindeki köylerde toplam 220 üyesi bulunan Yalova Küçük Baş Hayvan Yetiştirme Birliği ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan kıvırcık ırkının daha da geliştirilmesi adına 60 adet damızlık koç 
üyelere dağıtılmış, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, 120 aktif üyeden geriye kalan 60 üyeye dağıtılmak 
üzere ihtiyaç duyulan 60 adet damızlık koçun temin edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 03.05.2017 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 
havale edilen, Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, G22D12A1B pafta, 173 ada, 7 nolu parselde bulunan ve talep dilekçesinde 
isimleri belirtilen şahıslara 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 teklifi hakkından ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Kocadere 
Köyü, G22D12A1B pafta, 173 ada, 7 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişiklik dosyasında görülen; yeniden düzenlenen imar 
ada sınırları, yoğunluk, kat adedi ve oluşacak parsel büyüklükleri gibi konularda sağlıklı bir kararın alınmasına imkân tanınması 
amacıyla, söz konusu imar planı değişikliği talebinin detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması 
için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Temmuz ayında yapılacak olan olağan toplantı 
günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2017 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel 
İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı Haziran ayı olağan toplantısına 
son verildi.  


