
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.10.2017 Pazartesi 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 birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köy yollarından ana 
arterleri sıcak asfalt (B.S.K.) ile kaplanan yolların korunması işleri ile önceki yıllarda sıcak asfalt yapılmış fakat yağmur 
suyu kanalı yapılmamış olan yollara yağmur suyu kanalı yapım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2017 yılı 
bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine 
yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Yalova A3 Tipi Kapalı Cezaevinde ihtiyaç duyulan en az 10 tonluk su deposu, 5.5 

KW’lık hidrofor, 100 litre genleşme tankı ve elektrik panosunun İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla piyasadan satın alınarak 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesi ve bu malzemelerin alımında kullanılmak üzere 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 beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimize gelen Devlet Konuklarının ulaşımlarının sağlanması için dışarıdan araç 
kiralanması bazı sorunların yaşanmasına neden olabileceği gibi daha fazla kamu kaynağının da harcanmasına neden 
olacağı hususları göz önünde bulundurularak, herhangi bir sorunun yaşanmaması ve kamu kaynağının daha ekonomik 
kullanılmasına imkân tanınması amacıyla Valilik Makamı ve İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 
bir adet hizmet aracının (Minibüs) DMO’den satın alınarak iç donanımının yaptırılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 29.09.2017 tarih ve 4194 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin yerine 
getirilmesinde İdarenin mevcut personel sayısı yeterli olmadığından, yazıda belirtilen nitelik ve sayıdaki personelin, 4734 
Sayılı Kanun hükümlerine göre 2018 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması ve bu personellere ödenmek üzere İl 
Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin ayrılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 29.09.2017 tarihli ve 4201 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.           
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.10.2017 Salı günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.10.2017 Salı günü saat 09.00’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 beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanındaki hizmetlerin güvenli bir şekilde 
yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında 1 adet, Ek Hizmet Binasından 3 adet olmak üzere toplam 4 
adet silahsız Özel Güvenlik Personeli ile Taşköprü Şantiyesinde 3 adet silahlı Özel Güvenlik Personeli olmak üzere, İl Özel 
İdaresinde toplam 7 adet Özel Güvenlik Personelinin 2018 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması ile ilgili İl Özel 
İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 4192 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
          



 

Gündemin altıncı maddesinde yer alan, yargı mercilerinde açılan davaların İl Özel İdaresi adına takip edilmesi ve bu 
davalarla ilgili iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan 1 adet Avukat’ın 2018 
yılında hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılması ve bu personele ödenmek üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 

ödeneğin ayrılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 4193 sayılı yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan ve İl Genel Meclisinin 05.10.2007 tarihli ve 224 sayılı kararına istinaden Patıl Doğal Kaynak 
Suyu İşletmeciliğine (Mehmet PATIL-Esra PATIL) 10 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi Aralık 2017 tarihi itibariyle 
sona erecek olan 0,645 lt/sn su kaynağının, 167 sayılı Yer Altı Suları Kanununun 4. maddesi  (4916 sayılı Kanunun 
Değişik Madde 22.) ile 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin (f) bendi uyarınca adı geçen işletme sahiplerine yeniden kiraya 
verilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan ve İl Genel Meclisinin 05.02.2013 tarihli ve 13 sayılı kararına istinaden Doğal Mineralli Kar 
Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti. (Turgay AYPEK)’ye 5 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi 04/12/2017 
tarihinde sona erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının, 167 sayılı Yer Altı Suları Kanununun 4. maddesi  (4916 sayılı 
Kanunun Değişik Madde 22.) ile 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin (f) bendi uyarınca adı geçen işletme sahibine yeniden 

kiraya verilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.10.2017 günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak üzere 
Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.10.2017 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 dokuzuncu maddesinde yer alan, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması, halkın 
huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kent Güvenliği 
Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında ihtiyaç duyulan ve talep yazısında belirtilen yerlere 236 adet güvenlik kamerasının 
kurulması ve bu kameraların kurulumu için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 29 09 2017 tarih ve 4200 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, 
performans hedef ve göstergelerini içeren Yalova İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Çalışma ve Performans Programı teklifi 
hakkında İl Encümeninin almış olduğu 21.09.2017 tarihli ve 169 sayılı kararı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, Türkiye Kivi üretiminin %60-%70 inin yapıldığı Altınova İlçesinde 28 Ekim 
2017 tarihinde düzenlenecek olan 5. Kivi Festivali Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında 
Tarımsal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi,  İlimiz Altınova İlçesinde 28 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek olan 5. 
Kivi Festivali Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, harcama belgelerinin onaylı birer suretlerinin İl Özel İdaresine 
gönderilmesi kaydıyla İl Özel İdaresinin (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) 2017 Mali Yılı Bütçesinin “Altınova Köylere 
Yardım” faslında bulunan ödeneğin ₺30.000,00 sinin Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına 
yatırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Geyikdere Köyünde  pafta 4,  762-742-743-747-
754-756-772 ve 1415 nolu parseller ve civarında koru arkası mevkiinde bulunan meyve ve sebze tarlalarına sulama 
suyunun götürülebilmesi amacıyla gerekli olan alçak gerilim şebekesinin yapılması için çalışma başlatılması teklifi 
hakkında Tarımsal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 



 

neticesinde, söz konusu sebze ve meyve tarlalarına sulama suyunun ulaşmasını sağlayacak olan alçak gerilim şebekesi 
yapımı için gerekli olan proje ve keşif özetinin çıkarılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.10.2017 Perşembe günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.10.2017 Perşembe günü saat 09.00’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 üçüncü 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 raporla 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 bir rapor halinde il genel meclisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, 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, 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 hazırlanan 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 oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci 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. 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. 
 

Türk Kızılayı Altınova Şubesinin tasfiye edildiğinden, Altınova İlçesinde 3294 sayılı Kanunun amacına uygun Sivil Toplum 
Kuruluşunun kalmamış olması nedeniyle, Altınova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde 2017 yılı 
faaliyet döneminde görev almak üzere, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi 
(Değişik birinci fıkra: 01/12/2004–5263/19 md.) hükmüne göre, İl Genel Meclisi tarafından hayırsever 
vatandaşlar arasından 3’üncü bir kişinin seçilerek ilgili Vakfa bildirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 
meclise havaleli 29.09.2017 tarihli ve 4196 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Altınova İlçesinde 
3294 sayılı Kanunun amacına uygun Sivil Toplum Kuruluşun olmaması nedeniyle, Altınova Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde 2017 yılı faaliyet döneminde Sivil Toplum Kuruluşu adına görev almak üzere aday 
olarak gösterilen Adnan ÇAKIR’ın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.10.2017 Cuma günü saat 14.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ekim ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.10.2017 Cuma 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, 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 on 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 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 konularda yapılacak çalışmanın sonucunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on yedinci 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 Kentsel İyileştirme Müdürü Suat Akgün tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin 
yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarıyla gerekli çalışmaların yapılması ve söz konusu çalışmalarda kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2017 yılı 
bütçesinin (Kanalizasyon İçme Suyu Kredi Geri Ödeme Projesi) faslında bulunan ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı 
anlaşılan ₺20.000,00 sinin İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Kurumsalı altında “Tarihi Yalova 
Kağıthane Müzesi Projesi” adıyla yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine aktarılması, yapılacak çalışmaların 
sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 02.10.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova A3 Tipi Kapalı Cezaevinde ihtiyaç duyulan en az 10 
tonluk su deposu, 5.5 KW’lık hidrofor, 100 litre genleşme tankı ve elektrik panosunun İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla 
piyasadan satın alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi;  Yalova A3 Tipi Kapalı Cezaevinde yedek depo 
sisteminin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan en az 10 tonluk su deposu, 5.5 KW’lık hidrofor, 100 litre kapasiteli genleşme 
tankı ve elektrik panosunun İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesi, bedelinin ise İl 
Özel İdaresi Bütçesinin (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
          
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 02.10.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köy 
yollarından ana arterleri sıcak asfalt (B.S.K.) ile kaplanan yolların korunması işleri ile önceki yıllarda sıcak asfalt yapılmış 
fakat yağmur suyu kanalı yapılmamış olan yollara yağmur suyu kanalı yapım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 
2017 yılı bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köy 
yollarından ana arterleri sıcak asfalt (B.S.K.) ile kaplanan yolların korunması işleri ile önceki yıllarda sıcak asfalt yapılmış 
fakat yağmur suyu kanalı yapılmamış olan yollara yağmur suyu kanalı yapım işlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi 
Bütçesinin (Kanalizasyon İçme Suyu Kredi Geri Ödeme Projesi) faslında bulunan ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı 
anlaşılan ₺400.000,00 sinin, İl Özel İdaresi Bütçesinin “Yol Yapım Giderleri” fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 02.10.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimize gelen Devlet Konuklarının ulaşımlarının sağlanması 
için dışarıdan araç kiralanması bazı sorunların yaşanmasına neden olabileceği gibi daha fazla kamu kaynağının da 



 

harcanmasına neden olacağı hususları göz önünde bulundurularak, Valilik Makamı ve İl Özel İdaresi hizmetleri için ihtiyaç 
duyulan bir adet hizmet aracının (Minibüs) DMO’den satın alınarak iç donanımının yaptırılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Valilik 

Makamı ve İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve ekli “T” cetvelinde belirtilen bir adet hizmet 
aracının (Minibüs) İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Devlet Malzeme Ofisinden satın alınarak iç 
donanımının yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin (Kara Taşıtı Alım Projesi) faslında bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Özel İdaresinin yol ve hizmet ağında bulunmayan ve yazı ekindeki krokide gösterilen Yalova Merkez İlçe, Paşakent 
Mahallesi Mezarlığına giden ve Merkez İlçe ile Soğucak Köyü arasındaki ulaşımı sağlayan yaklaşık 1.800 m uzunluğunda 
ve 7 m genişliğindeki bozuk yolun İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla asfalt yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.10.2017 tarihli ve 4234 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Murat 
Bektaş söz alarak, meclis olarak yapılan protokollerle ilçe ve belde belediyeleriyle ortak projeler geliştirildiğini, Yalova 
Belediyesi ile de ortak proje uygulandığını, bu konunun Yalova Belediyesinin asli görevleri arasında yer aldığını, 
belediyelerin asli görevlerini yerine getirmek yerine öncelikli olmayan işler için çok fazla harcamalar yaptıklarını, gereksiz 
harcamalar yerine bu tür önemli hizmetlerin yerine getirilmesi için çaba içerisinde olmalarının daha doğru olacağını, 
konunun yine de bütçe komisyonuna havale edilerek burada tartışıldıktan sonra meclisimizde nihai kararın alınmasının 
gerekli ve yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Bahar Doğan söz alarak, kamu kaynağını etkin ve verimli 
kullanmayan tüm belediye ve kurumların yetkili merciler tarafından sürekli bir şekilde denetlenmesinin önemli olduğunu, 
sadece merkez belediyesi değil diğer belediyelerin de israf içinde olduklarını, bu konuda tüm ilgili ve yetkililerinin 

hassasiyet içerisinde olmaları gerektiğini dile getirdi. İbrahim Akay da söz alarak, İl Özel İdaresinin görev alanı dışındaki 
bu konu hakkında oybirliğiyle karar alınmasının önemli olduğunu, komisyon çalışması sırasında konunun etraflıca 
incelenerek buna göre raporun tanzim edilerek meclise sunulmasının gerekli ve yararlı olacağını dile söyledi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Altınova İlçesinde 518 sporcusu ile faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası karşılaşmalara güreş, boks, tekvando ve 
halter dallarında sporcu yetiştiren, Altınova Tersaneler Spor Kulübünün ihtiyacı olan spor malzemelerinin alımı işinde 
kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi ile ilgili Altınova Tersaneler Spor Kulübünün 
Derneğinin talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle karar 
verildi. Ardından toplantıya 10 dakika ara verildi.   
        
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 06.10.2017 tarihli beşinci birleşiminin ikinci oturumuna 14:40 da 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
        
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının beşinci birleşiminin birinci oturumda incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Altınova Tersaneler Spor Kulübünün ihtiyacı olan spor 
malzemelerinin alımı işinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6’ncı ve 64’üncü maddeleri gereğince, maddi imkânlarının yetersiz olması nedeniyle, Altınova 
İlçesinde 518 sporcusu ile faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası karşılaşmalara güreş, boks, tekvando ve halter 
dallarında sporcu yetiştiren, Altınova Tersaneler Spor Kulübünün ihtiyacı olan spor malzemelerinin Altınova Köylere 
Hizmet Götürme Birliği kanalıyla satın alınması, ödeme belgelerinin (hakedişin) onaylı birer örneklerinin İl Özel İdaresine 
gönderilmesinden sonra, İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin (Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı) faslında 
bulunan ödenekten, tahakkuk edecek tutar kadar ödeneğin adı geçen birlik hesabına aktarılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin on sekizinci 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 
temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova 
İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu, Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Sayın Valimizin koordinasyonunda temel 
hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli 

Çevre Düzeni Planı 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. 

         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Kasım ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Kasım ayı olağan toplantısının 01.11.2017 Çarşamba günü 
saat 10.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı 
Ekim ayı olağan toplantısına son verildi.  


