
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.08.2017 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, Yalova-Karamürsel Devlet Yolu Projesinin hayata geçirilmesi için 
asfalt plent tesisi kurulması amacıyla meclis kararı alınmış, yolu yapan firmanın işi savsaklamadan hızlı bir şekilde hareket 
etmesi ve meclis kararında belirtilen şartlara aynen uyulması için meclisimizi temsilen Meclis Başkanımızın tarafından 
konunun Sayın Valimize iletmesini talep ediyorum dedi ve gündem maddelerine geçildi.  
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 15.07.2016 tarihli ve 121 sayılı kararına istinaden hazırlanarak 
bakanlığa sunulan, İlimiz Merkez İlçe, Soğucak Köyü, 167 nolu ada, 25 nolu parsel üzerinde yapılması planlanan Açık 
Spor Tesisi Projesi için yapılacak protokol çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığınca 

gönderilecek ödenek ile İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılacak ödeneğin gelir gider kaydedilmesi amacıyla bütçede fasıl 
maddesi açılması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.07.2017 tarih 
ve 3353 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşince birleşimine 
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, İl Genel Meclisinin 05.05.2016 tarihli ve 75 sayılı kararına istinaden hazırlanarak 
bakanlığa sunulan, İlimiz Merkez İlçe, Elmalık Köyü, 230 ada, 11 nolu parsel üzerinde yapılması planlanan Futbol 
Antrenman Sahası Projesi için yapılacak protokol çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığınca 
gönderilecek ödenek ile İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılacak ödeneğin gelir gider kaydedilmesi amacıyla bütçede fasıl 
maddesi açılması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.07.2017 tarih 
ve 3352 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşince 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, Asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın 
huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunan ve 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi ile İl Özel İdaresine verilen görev ve yetki alanında yer alan Paşakent 
Mahallesi ile muhtelif köylerde kurulması planlanan Güvenlik Kamerası Sistemi için İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinde 
gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşince 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 02.08.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.08.2017 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, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, 
İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, İbrahim Dönertaş ile Kerem 
Eser’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş 
oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 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 Sanayi Bölgesinin Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere, 4562 Sayılı OSB Kanunun 7. maddesi 
gereğince İl Özel İdaresini temsilen 13 asil ve buna göre yedek üye isimlerinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresini temsilen aşağıda isimleri 
belirtilen 13 asil ve 12 yedek üyenin seçilmesi ayrı ayrı işaretle oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
       



 

Asil Üyeler Yedek Üyeler 

1 Tuğba YILMAZ                                                     1 Yusuf HARPUTOĞLU 

2 Bahar DOĞAN                                                       2 Ali ÇORBACI 

3 Ahmet KAYA 3 Kerem ESER 

4 Muharrem SOYER 4 Suat AKGÜN 

5 Hüseyin İNCE 5 Selahattin ARAS 

6 Mustafa TUBALI 6 Abubekir ÖZTÜRK 

7 İbrahim AKAY                                                        7 Sema TURGUT KARATAŞ 

8 Rahmi DEMİROK                                                   8 Talip DÜNDAR 

9 İbrahim DÖNERTAŞ                                              9 Nurettin NAMLI 

10 Hasan ÇETİNKAYA                                               10 Hakan ARSLAN 

11 Ertan ŞENER                                                           11 Nurettin ÖNDER 

12 Adnan BAŞGÖZE                                                   12 Murat BEKTAŞ 

13 İlami BAŞKAN          

                           
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İlimize bağlı köylerde Güvenlik Güçleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile işbirliği 
yapılarak madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel 

İdaresi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Güvenlik 
Birimlerimiz ile iş birliği yapılarak İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim 
verilmesi, bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temini ve organizasyon giderleri için ödenek tahsis 
edilmesi, önümüzdeki yıllarda yapılacak bütçe çalışmalarında projenin önemine binaen gerekli ödeneğin ayrılması, bu 
konuların takibinin yapılması ve sonuçlarının rapor halinde il genel meclisinde değerlendirilmesi amacıyla ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 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; İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla bundan önce bir çok önemli proje geliştirilerek hayata 
geçirildiği görülmüş 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 sonuçlarının rapor halinde il genel meclisinde değerlendirilmesi için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.08.2017 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.08.2017 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, 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 raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz 
alarak, Karamürsel-Yalova Devlet Yolu Projesini gerçekleştiren firmanın işi çok ağırdan aldığını, çok az sayıda iş 
makinesinin inşaat alanında bulunduğunu ve sahada çalışan ekibin işe geç başlayıp erken bıraktıklarını, halkımızın mağdur 
edilmemesi için gerektiğinde trafik yoğunluğunun daha az olan kısımdan başlamak suretiyle seri bir çalışmayla yol 
çalışmasının biran önce bitirilmesi gerektiğini, Sayın Valimizin bu konuya el atmasını ve işin hızlandırılması yönünde 
uyarılarda bulunmasını talep ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
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 araştırılması amacıyla İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan komisyon ile birlikte yerinde yapılan 



 

incelemede 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 sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan kültür ve turizm değerlerinin 
tespit edilerek tanıtılması ve ilimizin ekonomisine kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar ile Öğretim Üyesi Ahmet TAŞAĞIL tarafından hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimizin kültür ve turizm değerlerinin ortaya 
çıkarılması ve tanıtımının yapılarak İlimizin ekonomisine kazandırılması amacına yönelik başlatılan çalışmalar 
çerçevesinde, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL tarafından hazırlanan raporda 
belirtilen hususların etraflıca irdelenerek, İlimizdeki tescilli kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması, bu değerler 
hakkında proje geliştirilerek hayata geçirilmesi için uygulanacak yol ve yöntemin belirlenmesi; ayrıca 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, istendiği halde 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
           
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.08.2017 Cuma günü saat 15,30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.08.2017 Cuma 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 dokuzuncu 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okundu. Meclis üyelerinden Ahmet Kaya 
söz alarak, İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonu üyelerinin olumlu görüşlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum dedi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlçe Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu uygun 
görüş raporunda belirtildiği üzere, bu beldenin ilçe olması halinde burada yaşayan vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, tapu, 
sosyal yardım ve diğer kamu hizmetlerinden daha etkin ve daha hızlı bir şekilde yararlanacağı kanaati hasıl 
olduğundan,5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkraları uyarınca İlimiz, Çınarcık İlçesi, Merkez 
Bucağına bağlı Esenköy Beldesinde “ESENKÖY” ismiyle İlçe Kurulması hususu 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. 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 ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Altınova Belediyesi makine parkının yetersiz olmasından dolayı, İlimiz, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi Sahiline ulaşım 
sağlayan yolun asfalt sathi kaplama işlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 5393 sayılı 
Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresi iş makineleri imkânlarıyla yapılması ile ilgili Altınova 
Belediye Başkanlığının 03.08.2017 tarihli ve E.719 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. 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 05.08.2017 Cumartesi günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 
 
 
 



 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.08.2017 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 birinci 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 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, Sayın 
Valimizin koordinasyonunda temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli 
Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklif hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. 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. 
 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2017 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,, İlimiz, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi Sahiline 
ulaşım sağlayan yolun asfalt sathi kaplama işlerinin İl Özel İdaresi iş makineleri imkânlarıyla yapılması teklifi hakkında 
ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Altınova 

Belediyesi makine parkının yetersiz olmasından dolayı, İl Özel İdaresi yol yapım programındaki işlerin aksatılmaması ve 
malzeme bedelinin ilgili belediyesi tarafından karşılanması kaydıyla, 03.08.2017 tarihli ve E.719 sayılı talep yazılarında 
belirtilen İlimiz, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi Sahiline ulaşım sağlayan yolun asfalt sathi kaplama işlerinin 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi 
iş makineleri imkânlarıyla yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Genel Meclisinin 15.07.2016 tarihli ve 121 sayılı kararına 
istinaden İlimiz Merkez İlçe, Soğucak Köyü, 167 nolu ada, 25 nolu parsel üzerinde yapılması planlanan Açık Spor Tesisi 
Projesi ve buna ilişkin yaklaşık maliyet dosyası hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına 
gönderilmiş olup, söz konusu projenin hayata geçirilebilmesi için yapılan protokol gereği İl Özel İdaresi bütçesinden 
gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; imzalanan protokol gereği, söz konusu projenin yapımına esas takvim 
yılı değişikliği nedeniyle oluşacak fiyat farkı, İl Özel İdaresince ödenmesi gereken ihale ilan bedelleri, KDV ve talep 
edilmesi halinde yapılacak proje değişikliğinden dolayı oluşacak iş artışlarına yönelik giderler ile reklam, pano ve isim 
yazılması gibi giderlerin İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Bütçesinin Köylerin Futbol Sahalarının 
Bakım ve Onarım Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Genel Meclisinin 05.05.2016 tarihli ve 75 sayılı kararına 
istinaden İlimiz Merkez İlçe, Elmalık Köyü, 230 nolu ada, 11 nolu parsel üzerinde yapılması planlanan Futbol Antrenman 
Sahası Projesi ve buna ilişkin yaklaşık maliyet dosyası hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı 
Başkanlığına gönderilmiş olup, söz konusu projenin hayata geçirilebilmesi için yapılan protokol gereği İl Özel İdaresi 
bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; imzalanan protokol gereği, söz konusu projenin yapımına esas takvim 
yılı değişikliği nedeniyle oluşacak fiyat farkı, İl Özel İdaresince ödenmesi gereken ihale ilan bedelleri, KDV ve talep 
edilmesi halinde yapılacak proje değişikliğinden dolayı oluşacak iş artışlarına yönelik giderler ile reklam, pano, isim 
yazılması gibi giderlerin İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Bütçesinin Köylerin Futbol Sahalarının 
Bakım ve Onarım Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin 

arttırılması ve halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk 
bölgesinde bulunan ve İl Özel İdaresine verilen görev ve yetki alanında yer alan Paşakent Mahallesi ile muhtelif köylerde 
kurulması planlanan Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Merkez İlçe, Paşakent 
Mahallesi ile ihtiyaç duyulan muhtelif köylerde Güvenlik Kamera Sisteminin kurulması ve kullanılamaz durumda olan 
mevcut kamera sisteminin yenilenmesi giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 
Kanalizasyon ve İçme Suyu Geri Ödeme Projesi faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin 
₺50.000,00 sinin, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Köylere Kamera Sistemi Kurulum Projesi” 
adı altında yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Eylül ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Eylül ayı olağan toplantısının 05.09.2017 Salı günü saat 
15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı 
Ağustos ayı olağan toplantısına son verildi.  


