
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 05.09.2017 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 birinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge 
Müdürlüğü Yalova Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Delmece Yaylası Tabiat Parkında hazırlanmış olan 
uygulama projeleri kapsamında yapılacak olan tesislerde kullanılmak üzere, yazı ekindeki haritada belirtilen K1, K2, K3, 
K4, K5 ve K6 kaynak sularının 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Yalova Şube Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli teklif yazıları ve Memba Tahsis ve Tevzi Komisyonu Raporu ile İlan Tutanağı okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere Çevre ve Sağlık 
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2017 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl 
Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Merkez İlçesi, Safran Köyü, Paşakent Mevkiinde 
yapılması planlanan kazı-dolgu göletini besleyecek olan ve göletin yaklaşık 250 m güneyinde bulunan Paşaköy Deresi 
suyunun, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili 
İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2017 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl 
Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü, Yk. Soğuksu 
Mevkiinde yapılması planlanan kazı-dolgu göletini besleyecek olan göletin kenarında bulunan Soğuksu Deresi suyunun, 
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali Çorbacı ve Mustafa Tunalı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.09.2017 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Geyikdere Köyünde  Pafta 4,  762-742-743-747-754-756-772 ve 1415 nolu 
parseller ve civarında, koru arkası mevkiinde meyvecilik ve sebzecilikle uğraşılması sebebiyle, tarlalara su götürülebilmesi 
için elektrik enerjisine ihtiyaç hasıl olduğundan gerekli çalışmanın başlatılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali Çorbacı ve Mustafa Tunalı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.09.2017 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; Türkiye Kivi üretiminin %60-%70’inin yapıldığı Altınova İlçesinde 28 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek olan 5. 
Kivi Festivali Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.09.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 06.09.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim AKAY’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, 
İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Meclis Başkanı Yaşar 
DEMİREL’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Meclis Başkanının mazeretini bildirir izin 
dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
Gündemin dördüncü 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 kararına istinaden verilen ruhsat 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 incelenmesi 
teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 06.05.2016 tarihli ve 80 sayılı kararına istinaden YAFA Mühendislik 
Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan Asfalt Plent Tesisinden sadece söz konusu yol 
projesine malzeme temin edildiği ve üçüncü şahıslara malzeme satılmadığı, ruhsat dosyasında bulunan vaziyet planı ve 
faaliyet alanı dışına çıkılmadığı ve tesis alanının genişletilmediği, anılan meclis kararına aykırı bir durumun tespit 

edilememesinin yanı sıra, Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğünün 02.05.2017 tarihli ve E.131782 sayılı 
yazılarında; plent sahasındaki depoya ulaşan bitüm malzemesinin Karayolları teknik elemanlarınca teslim alınmakta 
olduğu, teslim alınan malzemenin asfalt üretiminde kullanıldığı ve kullanılan miktarın tutanak altına alındığı, yükleniciye 
teslim edilen bitüm ile ne kadar asfalt üretimi yapıldığı teknik elemanlarınca net olarak tespit edilebildiği, dolayısıyla 
yükleniciye teslim edilen bitüm malzemesinin başka bir amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilmiş olup, yukarıda 
belirtilen hususlar göz önüne alınarak söz konusu plent tesisi için herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığı hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin beşinci 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 imkânlarıyla bundan önce birçok 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 07.09.2017 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 07.09.2017 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 altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda 
Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlimizdeki Güvenlik Birimleri 
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 konularında 
başlatılan çalışmaların değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, görevimizin yalnızca kırsalla sınırlı olmadığını, bu konuyu gündeme getirdikten 
sonra uyuşturucu ve madde bağımlılığında sanki bir artışın meydana geldiğini, Sayın Valimizin, Milletvekillerimizin, 
Emniyet Birimlerinin birlikte bir seferberlik ruhu içerisinde çok ciddi çalışma başlatmamızın gerekli ve yararlı olduğunu, 
her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitimin çok önemli ve hassas olduğunu, Milli Eğitim Müdürlüğünün pedagojik 

çalışmalar çerçevesinde bu konularda gerekli çalışmaları yapmasını ve üzerine düşeni eksiksiz olarak yerine getirmesinin 
beklentisi içerisinde olduğunu dile getirdi. Meclis Üyelerinden Murat Beştaş’ta söz alarak, bu konunun çok önemli 
safhalara ulaştığını, yasaklı ve zararlı maddelerin kullanımının ülkenin genel sorunu olduğunu, bu zehirli tuzağın 
pençesine düşenlerin tedavisi için İlimizde AMATEM’in kurulduğunu, Valimiz ve Emniyetimizin hassas çalışmalarını daha 
da sıklaştırmalarını, ayrıca bu konularla ilgili yasadaki boşlukların giderilmesi için yasal düzenlemenin yapılması 
gerektiğini, uyuşturucu maddenin ucuz olmasından dolayı rahatlıkla temin edilebildiğini ve bu nedenle madde 
bağımlılığının yaygınlaşarak devam ettiğini, bu sorunların daha aza indirilebilmesi amacıyla uyuşturucuların satışının 
önlenmesi için ilave tedbirler geliştirilmesi gerektiği hususunu dile getirdi.  Meclis Üyelerinden Bahar Doğan tekrar söz 
alarak, son derece önemli olan bu olumsuzluğun sadece Vali veya Emniyetin polisiye tedbirleri ile çözülmeyeceğini, 
belediyelerin de bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını ve kendi bölgelerinde ilave tedbirler geliştirmelerinin gerekli ve 
yararlı olduğunu söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi tarafından 
desteklenen okul öğrencilerine ve amatör spor kulüplerine spor malzemesinin temini gibi yardım ve desteklerin daha da 



 

arttırılması, bu kapsamda yapılacak uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele için gerekli ödeneğin temin edilmesinin 
yanı sıra, Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla, zamanlarını sosyal ve 
sportif alanlarda kullanmalarına imkân tanınması için önümüzdeki yıllarda yapılacak bütçe çalışmalarında projenin 

önemine binaen spor malzemeleri ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmak üzere bütçede ödenek ayrılması 
çalışmaları için İdareye yetki verilmiş olup, yukarıda belirtilen çalışmaların takip edilerek sonucunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen ve enerji 
sarfiyatı yüksek olan sondaj, terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz elektrik enerjisine kavuşturulmasına 
yönelik olarak yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve kurulacak olan enerji sistemi için mahsuplaşma veya hibe 
yoluyla kaynak temin edilmesi hususlarında verilen yetki çerçevesinde 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 raporunda 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. 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.09.2017 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Eylül ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 08.09.2017 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden 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’un toplantıya iştirak ettiği, Fehmi 
Öncü’nün ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin izinli sayılması oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
       

Gündemin sekizinci 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 hazırlan raporda belirtilen hususlar ile birlikte, 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul 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 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 05.09.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çınarcık İlçesi sınırları 
içerisinde, Delmece Yaylası Tabiat Parkında yapılacak olan tesislerde kullanılmak üzere, yazı ekindeki haritada belirtilen 6 
adet kaynak suyunun tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 



 

II. Bölge Müdürlüğü Yalova Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi, Delmece 
Yaylası Tabiat Parkında hazırlanmış olan uygulama projeleri kapsamında yapılacak olan tesislerde kullanılmak üzere, yazı 
ekindeki haritada belirtilen K1, K2, K3, K4, K5 ve K6 olmak üzere toplam 6 (altı) kaynakta mevcut olan 0,25 lt/sn suyun 

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yalova Şube Müdürlüğüne 
tahsis edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 05.09.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen, Orman geçiş iznine esas 
olmak üzere; 2017 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, 
Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü, Yk. Soğuksu Mevkiinde yapılması planlanan kazı-dolgu göletini besleyecek olan göletin 
kenarında bulunan Soğuksu Deresi suyunun tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; orman geçiş iznine esas olmak üzere, 
2017 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Çiftlikköy 
İlçesi, Laledere Köyü, Yk. Soğuksu Mevkiinde yapılması planlanan Laledere Sulama Amaçlı Kazı-Dolgu Göletini besleyecek 
olan göletin kenarında bulunan Soğuksu Deresinin ilkbahar yağmur suyunun, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 
4. maddesi gereğince Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 05.09.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen, orman geçiş iznine esas 
olmak üzere; 2017 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, 

Merkez İlçesi, Safran Köyü, Paşakent Mevkiinde yapılması planlanan kazı-dolgu göletini besleyecek olan ve göletin 
yaklaşık 250 m güneyinde bulunan Paşaköy Deresi suyunun, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi 
gereğince Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; orman geçiş iznine esas olmak üzere, 2017 Yılı KÖYDES 
Projesi kapsamında İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Merkez İlçesi, Safran Köyü, 
Paşakent Mevkiinde yapılması planlanan Safran Sulama Amaçlı Kazı-Dolgu Göletini besleyecek olan ve göletin yaklaşık 
250 m güneyinde bulunan Paşaköy Deresinin ilkbahar yağmur suyunun, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. 
maddesi gereğince Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.09.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 09.09.2017 Cumartesi günü saat 10.00’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 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin onuncu 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 ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklif 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, çevre 
düzeni planını yapan arkadaşların bu yılın Eylül ayına kadar planı bitireceklerini ve onaya sunulmak üzere Bakanlığa 
göndereceklerini söylemişlerdi. Plan çalışmalarının henüz tamamlanma-dığını görüyoruz. Gerekli uyarıların yapılmasını ve 
bir sonraki meclis toplantısına plan müellifi ilgililerinin ve yetkililerinin davet edilerek plan yapımı hakkında meclisimize 
bilgi verilmesini, bu arada alt ölçekli planlarda bazı sıkıntıların baş gösterdiğini ve bu sıkıntıların kimi çevrelerin 
mağduriyetine neden olabileceği gibi, plan ilke ve stratejilerine aykırı düzenlemelere de neden olabileceğini, bu tür 
sıkıntıların yaşanmaması için planın biran önce tamamlanarak yürürlüğe konulmasının şart olduğunu dile getirdi. Murat 
Bektaş’ta söz alarak, köy yerleşik alanları hakkında başlatılan çalışmanın devam ettiğini, bu çalışmaların entegre ve uyum 

içinde olmasının sağlanması için hassasiyet gösterildiğini, bu ve benzeri hassasiyetlerden dolayı plan yapımının geciktiğini, 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyelerimiz zaman zaman bir araya gelerek durumu gözden geçirmeleri, eksiklik ve 
aksaklık teşkil edecek durumu sorumlularına iletilmesini, planı yapan müellif firma yetkililerinin önümüzdeki meclis 
toplantısından önce veya meclis toplantısı sırasında toplantıya çağrılarak meclisimizin bilgilendirilmesinin yararlı olacağını 
dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına 
aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bölge planı kararlarına uygun olarak idareler arası eşgüdüm esasları çerçevesinde 
Sayın Valimizin koordinasyonunda temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova 
İli Çevre Düzeni Planı çalışmaları hakkında ortaya çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek 
meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         



 

Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, rüzgâr enerji santrallerinin türbin 

temellerinin beton ihtiyacının karşılanması için kurulan beton santralinin süresinin sonuna yaklaşıldığını, buradaki 
çalışmaların ne aşamada olduğunu ve çevreye ve yollara verilen zararın giderilmesi için gerekli ikazların ve yapılmasını, 
süresi dolduğunda santralin sökülerek yerinin eski haline getirilmesi zarar gören yolların ilgili firmaya yaptırılması 
hususunu dile getirdi. Ayrıca Gebze-İzmir Otoyolunun Kılıç Mevkiinde sorun teşkil eden yolun hangi kurum tarafından 
yapılacaksa bu işin biran önce tamamlanarak vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamalarına meydan verilmemesi yönünde 
gerekli çaba ve hassasiyetin gösterilmesini ifade etti.        

         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Ekim ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Ekim ayı olağan toplantısının 02.10.2017 Pazartesi günü saat 
15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı Eylül 
ayı olağan toplantısına son verildi.  


