
 

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

         
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının birinci 
birleşimine 03.07.2017 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. 
         
Gündem dışı İl Genel Meclis Üyesi Bahar Doğan söz alarak, Altınova 111. Fevziye Köyü Yağlı Güreşleri" organizasyonunda konuşma 
yapan arkadaş hiç destek almıyoruz gibi bir açıklama yaptı, bu gibi organizasyonlara İl Özel İdaresi olarak  destek veriyoruz. Bu İl 
Özel İdaresine ve Meclise haksızlık olduğunu bu konunun düzeltilmesi gerektiğini ve bu konuşmayı yapan arkadaşın bilgilendirilmesi 
gerektiğini ifade etti. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, Yalova Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğünün 15.06.2017 tarih ve 4659 sayılı talep yazıları ile İl 
İdare Kurulunun almış olduğu 08.06.2017 tarih ve 40 sayılı kararında belirtilen, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Esenköy 
Beldesinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince “ESENKÖY” ismiyle İlçe Kurulması ile ilgili Yalova Valiliği İl İdare 
Kurulunun 15.06.2017 tarih ve 4659 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Ahmet Kaya söz alarak,  daha önce iki beldemizde ilçe 
olmak için müracaat etti. Beldelerin kapanma durumu olduğu gündemde olduğu için biz de Esenköy Beldemizin İlçe olmasını 
istiyoruz gerekli desteğin Meclis tarafından verilmesini istedi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, bu konuda meclisin 
alacağı kararın bağlayıcı bir karar olmadığını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisi 
Başkanı Yaşar DEMİREL tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.06.2017 tarihli önergesinde belirtilen, 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, bu gibi olumsuz durumların önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin mahiyeti ve uygulanacak 
projenin maliyeti hakkında İl Özel İdaresi kanalıyla İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Halk Sağlığı Müdürlüğünden yazılı bilgi alınarak 
komisyonumuza iletilmesi, projenin hazırlanması ve talep edilen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için komisyonumuza süre verilmesi 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 okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, komisyon raporu 
hazırlanırken paftaların hazır olmadığını bu yüzden komisyon olarak süre istendiğini ancak şimdi söz konusu imar planı değişikliği 
paftalarda yapıldığını bu konuda İmar Müdürünün meclise bilgi vermesini istedi. İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Müdür Vekili Suat 
Bey konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 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 paftalara işlenmiş ve son hali verilmiş şekilde kabul edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.07.2017 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

         
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci 
birleşimine 04.07.2017 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.    
        
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile İdaremiz % 6 ortak olduğu ve 
Müteşebbis Heyetine İdaremizi temsilen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz seçilmiş ancak, Taşıt Araçları İhtisas Sanayi ve İş Adamları 
Derneği, 29 Nisan 2017 tarih ve 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak mal varlığı hazineye devredildiğinden Taşıt 
Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayı Bölgesinin Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere, 4562 Sayılı OSB Kanunun 7. 
Maddesi gereğince İdaremizi temsilen iki yıl için 13 Asil 13 Yedek üye belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünün 30.06.2017 tarih ve 2941 sayılı yazıları okundu.  Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Kanun hükmünde 
kararname ile kapatılan Taşıt Araçları İhtisas Sanayi ve İş Adamları Derneğinin durumu ve İl Genel Meclisinden geçilecek Taşıt 
Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayı Bölgesinin Müteşebbis Heyetinde görev alacak üyelerin durumu hakkında bilgi istedi. 



 

Emlak ve İstimlak Müdür Vekili ve Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 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, 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, İlimizin kültür 
ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması ve ortaya çıkacak kültür ve turizm değerlerinin tanıtımının yapılarak İlimizin ekonomisine 
kazandırılması ve halkımızın hizmetine sunulması amacına yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde, 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, bilgi vermemiş olan kurum ve kuruluşlardan da İlimizde var olan 
tarihi ve tescilli kültür/ve turizm varlıları hakkında yazılı bilgi alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin beşinci 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu konuda İl İdare Kurulunun bu konuda neden olumsuz 
tutumda olduklarını ve gerekçelerinin meclise sunulmasını dile getirdi. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. İl İdare 
Kurulunun raporu meclise bilgi verilmek amacıyla mecliste okutuldu. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon raporunda 
belirtildiği gibi, 442 Köy Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre, Köy Muhtarını ve İhtiyar Meclis Azalarını seçme hakkına haiz 
şahısların toplanması ile oluşan Köy Derneği Üyelerinden toplam 268 (ikiyüz altmış sekiz) kişinin imzalarıyla 01.07.2016 tarihli ve 
2016/1 sayılı Köy Derneği Kararı ile isim değişikliği kabul edilen ve ilgili Kaymakamlıkça da uygun görülen Yalova Valiliği İl İdare 
Kurulunun 20.04.2017 tarihli ve 29 sayılı kararında belirtilen İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Soğuksu Köyü isminin, 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanununun 2. maddesinin (ç) ve (d) bentleri uyarınca “AYAZMA KÖYÜ” olarak değiştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İl İdare Kurulunun raporunda belirtilen gerekçelerin gerçekçi olmadığını, burada 
yaşayan köylünün kendi köylerinin isminin Ayazma olarak bildiklerini ve bu köyde yaşayan köylülerin bu sıkıntısının bir an önce 
çözümlenmesi için olumlu bir karar alınması gerektiğini ifade etti. Meclis üyelerinden Mustafa Tunalı söz alarak, daha önce de böyle 
isim değişikliği isteyen köylerimizin olduğunu ve İl İdare Kurulu onlarda böyle sudan bahaneler, gerekçeler sunmadan olumlu bir 
rapor düzenleyerek isim değişikliğine gidildiğini ne değişti de İl İdare Kurulu olumsuz rapor hazırladığını ifade etti. 
      
Meclis Başkanı gündem dışı olarak 04.07.2017 tarihinde yağan yağmurdan dolayı Koru Beldesinde sel baskını meydana geldiğini ve 
bu konuda yapılan çalışmaların hakkında meclise bilgi verdi.  
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.07.2017 Çarşamba günü saat 10.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü 
birleşimine 05.07.2017 Çarşamba günü saat 10.30’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, Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin Yalova İlinin 
tamamına Katı Atık Bertaraf tesisi olarak hizmet veren, Denizçalı Köyü, Handere Mevkiinde bulunan Katı Atık Tesislerine giden ve 
günde 70 çöp kamyonunun kullandığı Topçular-Denizçalı Köyü arasındaki Erkoç Caddesi olarak adlandırılan 4 km uzunluğundaki 
stabilize yolun fiziki şartlarının iyileştirilerek asfaltlama yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri 
Yapma ve İşletme Birliğinin Yalova İlinin tamamına Katı Atık Bertaraf tesisi olarak hizmet veren, Denizçalı Köyü, Handere 
Mevkiindeki Katı Atık Tesislerine giden ve günde 70 çöp kamyonunun kullandığı Topçular-Denizçalı Köyü arasındaki Erkoç Caddesi 
olarak adlandırılan 4 km uzunluğundaki stabilize yolun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında fiziki şartlarının 
iyileştirilerek asfalt sathi kaplama yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) 2017 mali yılı 
bütçesinin (Yol Yapım Giderleri) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin sekizinci 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 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 incelenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında, İl 
Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim Akay tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen sözlü önergesinde 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 konularının, İl Özel İdaresi 
bünyesinde oluşturulan komisyon ile birlikte yerinde yapılan incelemesi sonucunda ortaya çıkan bilgi ve bulguların detaylı bir 
şekilde irdelenerek, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi 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; köylerimizdeki arazi yapısı, iklim şartları, nüfus yoğunluğu, alınacak verim, sağlayacağı fayda ve 
sürdürülebilir kıstaslar çerçevesinde, İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar;Altınova İlçesi, 
Sermayecik, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç, Sultaniye ve Dereköy, Armutlu İlçesi, Hayriye ve Mecidiye, Merkez İlçe, Elmalık ve Kazımiye 
Köylerinde çilek yetiştiriciliği projesi uygulanması, kırsal kalkınmayı artırmak, kadın üreticilere yönelik malçlı çilek yetiştiriciliği ve 
sertifikalı tohum kullanımını teşvik etmek ve yenilikçi sulama sistemleri gibi tarımsal projelere yönelik demonstratif çalışmaların 
desteklenmesi, Merkez İlçe, Sugören Köyünde 10 çiftçiye 1.500 kök pembe-kırmızı domates fidesi verilmesi, Yalova Ziraat Odasınca 
yürütülen yerli pembe-kırmızı domates ve kahvaltılık kıl biber çeşidini geliştirme projesi, Armutlu İlçesi, Selimiye, Hayriye ve 
Mecidiye Köylerini kapsayan organik tarım havzası projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı kiraz fidesi verilmesi, Çınarcık İlçesi, 
Kocadere Köyünde 7 çiftçiye 2’şer dönüm arazi üzerinde kivi projesi uygulanması, Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde 5 çiftçiye 
kokulu üzüm projesi uygulanması, Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde ceviz yetiştiriciliği projesi uygulanması, Merkez İlçe, Kurtköy 
Köyünde ürün satış reyonu yapılması, tarımsal arazilerden ve uygulanan projelerden azami derecede ürün elde etmek ve verimliliği 
yoğun bir şekilde artırmak amacıyla, birçok bölgede ve köyde yüksek kapasiteli gölet ve su toplama havuzları yapılması; ayrıca başta 
yoksul kadınlar olmak üzere, iş kurma isteğinde olan bilgi, beceri ve yeteneklerine inanan engeliler ve gençler ile köylerde 
hayvancılık, arıcılık, seracılık, el becerileri ve bahçecilik alanlarında faaliyet gösterecek olan talep sahiplerine mikro kredi verilmesi 
gibi birçok alternatif proje hayata geçirilmiştir. 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, kıvırcık koyunu ırkının daha da geliştirilmesi adına 60 adet damızlık 
koçun temin edilerek üyelere dağıtılması kararlaştırılmış 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. 
          
 Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.07.2017 Perşembe günü saat 10.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
         
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine 06.07.2017 Perşembe günü saat 10.30’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, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, 
Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok ‘un toplantıya iştirak ettikleri, Ali Çorbacı’nın 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 
         
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. İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık 
Müdür Vekili Suat AKGÜN  ve Yalova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Kağıt Müzesinde görev yapan Aytekin Vural bey tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, olmayan bir yeri yapmaya meclis olarak kalkışıyoruz 
sit alanı olarak ne kadar bir kısmı kapsıyor köylüye iyilik yapacağımıza kötülüğümüz dokunmasın bu konunun dikkate alınması 
gerektiğini ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
6. ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanı Yaşar Demirel ile Meclis Üyelerinden Murat Bektaş ve Bahar Doğan tarafından 
verilen 06.04.2017 tarihli önergelerinde belirtilen; 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 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. Meclis Başkanı söz alarak,  
konu hakkında Halk Sağlığı Müdürlüğünün içme suyu depoları çalışmaları hakkında hazırlamış oldukları rapor ve çalışma planı 
hakkında komisyona bilgi verdi. Yapılanan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 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 konularında İdare 
tarafından yapılan çalışmalar dikkate alınarak, önem ve öncelik arz eden içme suyu depolarının bütçe imkânları çerçevesinde bakım 
ve onarım işlerinin yaptırılması, bakım ve onarımı yapılacak olan içme suyu depoları ile Halk Sağlığı Müdürlüğü kanalıyla 2017 yılında 
yapılmış olan ve yapılması planlanan su analiz raporları ile bunlara ilişkin su tahlil bedelleri hakkında İdare tarafından gerekli 
denetlemenin ve takibinin yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.           
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.07.2017 Cuma günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının beşinci 
birleşimine 07.07.2017 Cuma günü saat 09.30’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 ikinci maddesinde yer alan, 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 elektriğin kesilmesi neticesinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla daha ekonomik ve 
kesintisiz enerji sisteminin kurulması için İdare tarafından yapılan çalışmanın il genel meclisince değerlendirilmesi 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; İdare tarafından yenilenebilir enerjisi sisteminin kurulacağı 
alanların temin edilmesi, bu alanlarda kurulacak enerji panellerinin maliyetinin araştırılması, bu konularda faaliyet gösteren 
işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden yardım alınarak proje geliştirilmesi, 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 Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna 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, Sayın Valimizin 
koordinasyonunda temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı 
çalışmaları konusu müzakereye açıldı. Plan Müellifi olan İMPO Şirketinden gelen yetkililer tarafından projeksiyon eşliğinde plan 
çalışmaları hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu sunumu gördükten sonra karamsarlığa 
kapıldığını, bu planın 2016 yılında biteceğinin söylendiğini ama 2017 yılı yarısının geride kalmasına rağmen plan çalışmalarının 
tamamlanamadığını ve bu çalışmaların daha uzun süreceğinin anlaşıldığını, planın bu kadar geç kalması kâğıt üzerinde kalmasından 
başka bir işe yaramayacağını, verilere baktığımızda bunun pek doğru bir çalışma olmadığı izlenimini edindiğini, bu nedenle söz 
konusu planın biran önce tamamlanarak yürürlüğe konulmasının gerekli ve yararlı olacağını, su ile ilgili verileri değerlendirdiğimizde 
de, belediyelerin planlarla ilgili gelişi güzel taleplerinin biran önce son bulması ve plan çalışmalarının ivedi bir şekilde tamamlanarak 
onaya sunulması gerektiği yönündeki görüşünü meclise iletti. Gecikmenin nedenleri hakkında İMPO Firması yetkilileri tarafından 
maddeler halinde meclise bilgi sunuldu. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, vatandaşlar ve yatırımcıları sıkıntıya sokacak 
olumsuzluklara meydan verilmemesi için plan hakkında titiz bir çalışma yapıldığının anlaşıldığını, yapılmak istenen planın daha uzun 
vadede ihtiyaçlara cevap verebilmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışma yapılması ve plan çalışmalarının her aşamasında ilgili 
taraflar ile meclis üyelerinin bilgilendirilmesinin gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 
İMPO yetkililerinin stajyer üniversite öğrencisi gibi konuyu anlattıklarını ve bizim bildiğimiz konular hakkında yorumlar yaptıklarını, 
meclis üyelerinin kendi bölgeleri hakkında bu anlatılanlarla ilgili zaten bilgi sahibi olduklarını, bu dönemki meclis çalışma süresinin 
plan çalışmalarının neticelenmesi için yetmeyeceği korkusunu taşıdığını, yılsonuna kadar plan elimize ulaşacak diye beklerken plan 
çalışmasını yapan ilgili ve yetkililerin 2017 yılı Eylül ayında plan çalışmalarına başlanacağı gibi ifade kullandıklarını ve bu 
bilgilendirmenin neticesinde karamsarlığa kapıldığını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; Sayın Valimizin koordinasyonunda temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli 
Çevre Düzeni Planı çalışmalarından çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Gacık ve Laladere Köyleri arazilerinde 
toplulaştırma yapılıyor. Bu konunun araştırılmasını, bazı yerlerin hisseli ve hazine yerleri olduğunu, Sayın Valimize bu konunun 
iletilmesini ve bu konuda çözüm yollarının aranması gerektiği söyledi.  
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Ağustos ayında yapılacak olan olağan toplantı 
günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2017 Salı günü saat 15.30’da İl Özel 
İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısına 
son verildi.  


