
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.01.2018 Salı 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 
bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. 
maddesi kapsamında, meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok 
olmamak üzere bir Denetim Komisyonu’nun oluşturulması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, İl 
Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini yapması için kurulacak komisyonun 5 
kişiden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi. Mecliste bulunan parti gruplarının sahip oldukları il genel meclis üyesi 
sayıları esas alınarak yapılan nispi oranlamaya göre kurulacak 5 kişilik Denetim Komisyonunda AKPARTİ 4, CHP ise 1 
üyeyle temsil edilebileceği görüldü. Bunun üzerine anılan komisyon üyeliği için AKPARTİ 4, CHP 1 üyeyi aday gösterdi. 17 

üyesi bulunan mecliste toplam 17 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 17’si geçerli sayıldı. Gizli oylamayla yapılan seçim 
sonucunda, aday olarak gösterilen Yaşar DEMİREL, Kerem ESER, Yusuf HARPUTOĞLU ve Hüseyin İNCE 17’şer oy, Murat 
BEKTAŞ ise 16 oy aldı. Böylece geçerli 17 oyun tamamını alan Yaşar DEMİREL, Kerem ESER, Yusuf HARPUTOĞLU 
ve Hüseyin İNCE ile 16 oy alan Murat BEKTAŞ 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il 
özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu 
çalışmalarına yardımcı olmak üzere denetim komisyonu emrinde uzman personel görevlendirilmesi, il özel idaresi 
dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele belirlenecek miktarda günlük ödeme 
yapılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Genel Meclisinin 02.01.2018 tarihli ve 1 sayılı 
kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il özel idaresinin bir önceki yıl 
gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak 
üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) 
uyarınca, Denetim Komisyonu emrinde 2 (iki) uzman personelin görevlendirilmesi, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personelin en fazla 20 gün süreyle çalıştırılması ve bu personele, 5393 sayılı 
Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 1000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık 
katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda (brüt) günlük ödeme yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.01.2018 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.01.2017 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 üçüncü maddesinde yer alan, KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan İl Envanter 
çalışmalarına esas olmak üzere, Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince, 31.12.2017 tarihi itibariyle köy yolu, içme 
suyu, atık su ve tarımsal altyapı sektörlerinde gerçekleştirilen projeler ile köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve 
köy içi yollar ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin il genel meclisi kararının 
alınarak Bakanlığa gönderilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünün meclisimize havaleli 03.01.2018 
tarihli ve 20 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. 
birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik personel olmamasından dolayı 
aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan ve İl Genel 
Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 198 sayılı kararı ile 2017 yılında istihdam edilmesi kararlaştırılan, 1 Çevre Mühendisi ve 1 
Şehir Plancısı ile 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin, 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 



 

raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik personel olmamasından dolayı aksamalara neden 
olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi 
(5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 49), İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. 

maddesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 gün ve 2007-10 sayılı Genelgeleri kapsamında, İl Özel İdaresinde münhal 
bulunan kadrolarda; 1 Çevre Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikeri olmak üzere toplam 5 
teknik personelin 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde 
verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 
tarifesinin 2018 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl 
Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, komisyon raporlarının ücret karşılığında isteyenlere 
verilebilmesi amacıyla 2017 yılında 1 adet A4 ebadındaki kâğıt için ₺1,10 olarak belirlenen bedelin, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 68. maddesi gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2018 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen Yeniden Değerleme Oranı olan %14,47 oranındaki artışın dikkate alınarak, 2018 yılında A4 ebadındaki bir kâğıt 
için alınacak bedelin ₺1,26 (bir lira yirmi altı kuruş) olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresinin hizmetlerini yürütmek üzere, halen 40 adet personel, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 
hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılmakta olup, İdarede mevcut çalışan taşeron işçilerin geçişlerinin sağlanması ve 

hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, Kanun Hükmünde Kararnamenin amir hükmü gereği, İl Özel İdaresi adına 
veya ortaklığında bir şirket kurulması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
03.01.2018 tarihli ve 24 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 04.01.2018 Perşembe günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.01.2018 Perşembe 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 altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve 
sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için 2017 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2018 yılına göre 
güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, 2017 yılı için belirlenen ücret tarifesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. 
maddesi gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen Yeniden Değerleme 
Oranı olan %14,47 oranındaki artışın dikkate alınarak,  
 
Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Her Türlü İşyeri İçin 1. Sınıf ₺5,04/m², 2. Sınıf 
₺3,66/m², 3. Sınıf ₺2,17/m²,    
Gayrisıhhi Müesseseler: 1 Sınıf Yer Seçimi Tesis Kurma İzni ₺2.418,75, Deneme İzni ₺1.213,38, Açılma İzni 1. sınıf 
₺10,70/m², 2. sınıf ₺6,47/m², 3. sınıf ₺2,17/m², Ruhsatta Değişiklik (yenileme, kayıp, devir) 1. sınıf ₺489,93, 2. sınıf 
₺489,93, 3. sınıf ₺489,93, 
Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Ücreti (Hafta Sonu ve Bayram Tatilleri: Her Türlü İşyeri İçin Yıllık ₺202,61.   
Maden Üretim Faaliyetleri İçin 2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarı: ₺1,55/m², 
Su İşletmelerinde 2018 Yılında Uygulanacak Ücretler: Mesul Müdürlük ₺244,97, Uygunluk Belgesi ₺709,71, Tesis 
İzni ₺1.385,09, Ruhsat ₺2.844,58, İthalat İzni ₺1.419,43, İhracat İzni ₺572,35.  
Ruhsat Levhası Yenileme: ₺103,02,   
Reklam ve Tabela Ücretinin ₺82,42/m² olarak belirlenmesi ve yukarıda belirtilen ücret tarifesinin 2018 yılında 
uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya 
firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek hizmetler için 2017 yılında uygulanmak üzere 
belirlenen ücret tarifesinin 2018 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi. İl Genel Meclisin alacağı karara esas teşkil 
etmek üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu ve 42’nci maddelerine göre, İl Özel İdaresine Kanunlarla 
verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek 
hizmetlerle ilgili 2017 yılı için belirlenen ücret tarifesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi gereğince, 



 

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen Yeniden Değerleme Oranı olan %14,47 
oranındaki artışın dikkate alınarak, tarımsal elektrik etüdü ve rapor hazırlanması için ₺49,22, tarımsal su etüdü ve rapor 
hazırlanması için ₺49,22, toprak etüdü ve rapor hazırlanması için ₺49,22,  su etüdü ve memba kiralanması raporu 

hazırlanması için ₺49,22 ücret tarifesinin belirlenmesi ve belirlenen bu ücret tarifesinin 2018 yılında uygulanması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların Kurum, Firma – Şirket veya 
Şahısların ticari hat veya diğer hizmetler (kablo, boru, kanal vb) ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan 
dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 03.01.2017 tarih 
ve 3 nolu kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere, belirlenen ücret tarifesinin 2018 yılına göre güncellenmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin, köylerin altyapısını iyileştirme kapsamında yapacakları 
veya yaptıracakları çalışmalarda İl Özel İdaresinin yol ağında bulunan yollarda kablo, boru veya büz döşemek üzere 
açacakları kanallara kablo, boru veya büzler döşenerek gömlekleme işlemi yapıldıktan sonra, kalan kısmının yüklenici 
şahıs, firma veya kuruluşlar tarafından stabilize malzeme ile doldurularak yolun sıkıştırılması ve temizlenmesinden sonra 
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ödenek durumuna göre eski haline getirilmesi, 
 
Kamu kurum ve kuruluşları, firma veya şahısların kamu yararına yapacakları hizmetlerin üretimi sırasında İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yollara (tesislere) verecekleri zararların hesaplanmasına esas olmak üzere, İl 
Genel Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 3 sayılı kararı ile 2017 yılı için belirlenen ücret tarifesinin yüksek olması ve 2018 yılı 
rayiç fiyatlarını karşılayacak olması nedeniyle, 2017 yılı için belirlenen ücret tarifesinin aynen uygulanması ve yolun 
cinsine göre KDV dâhil aşağıdaki birim bedellerinin 2018 yılında esas alınması suretiyle; 

 
      
Şahıs, firma, kurum veya kuruluşların İl Özel İdaresinin hizmet alanında bulunan yollarda izinli olarak kanal açmaları, 
kablo, boru ve büz döşemeleri halinde bu iş karşılığında geçiş yaptıkları güzergâhın her bir metresi için ₺3,50 geçiş bedeli 
alınması, 
 
Yollarda yapılacak (1) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin üç (3) katı, bir (1) metreden fazla derinlikte 
yapılacak kazılar için kazı genişliğinin dört (4) katı esas alınarak, yolun cinsine göre yukarıda belirlenen değerler ile 

çarpımı sonucu bulunacak tutarın yol kazı bedeli olarak belirlenmesi, (Trencher ile yapılan kazılarda kazı derinliğine göre 
3 veya 4 kat olarak hesaplanacak kazı genişliğinin 50 cm’den az olması halinde kazı genişliği en az 50 cm olarak 
alınacaktır)  
 
Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilen bedeller için;  
İlimizde diğer kurum ve kuruluşlarca mahalli müşterek nitelikte kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak hizmetler için 
belirlenen bedelin %50’inin tahsil edilmesi, ayrıca yine kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak hizmetler esnasında 
bozulacak yolların İl Özel İdaresi Yatırım Programında bulunması ve henüz yol yapımına başlanmamış olması durumunda 
belirlenen bedelin %25”inin tahsil edilmesi, 
 
İzinli kazılarda yukarıda belirlenen değerlere uygun olarak yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak yol geçiş ve yol 
kazı bedelinin ilgili şahıs, firma, kurum veya kuruluşlarca İl Özel İdaresi hesabına nakit olarak yatırıldıktan veya bu bedel 
karşılığı kadar teminat mektubunun İdareye tesliminden sonra Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile protokol yapılarak 
kazı işleminin başlatılmasına izin verilmesi, 
 
Yapılacak yatırımın içme suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, haberleşme ve doğalgaz gibi temel altyapı hizmetleriyle 
ilgili olması halinde, yatırımı yapacak kurumun talep etmesine bağlı olarak Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
talep eden kurum ile kazı işleminin tamamlanmasına müteakip yukarıda belirlenen değerlere uygun olarak bulunacak yol 
kazı bedelinin ve yol geçiş bedelinin yatırımı yapan kurum tarafından defaten İl Özel İdaresi hesabına yatırılması 
hususunda bir protokol yapılarak kazı işlemine başlatılmasına izin verilmesi,  
 
İzinsiz kazılar nedeniyle yollara zarar verilmesi halinde, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yerinde 
yapılacak incelemeler sonucunda yollarda oluşturulan zarar tespit edilerek, yollara izinsiz olarak zarar veren kişi, firma, 
kurum veya kuruluşlardan, caydırıcı müeyyide olması bakımından yolun cinsine göre bu zararın, izinli kazılar için 
belirlenen bedelin 5 (beş) katı olarak tahsil edilmesi, 
 
İzinli veya izinsiz kazılar nedeniyle İl Özel İdaresi hesabına yatırılan bedel veya karşılığı teminat mektubu karşılık 
gösterilmek suretiyle kazı yapılan yolların eski haline getirtilmesi işlerinin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Yolun Cinci Birim (m²) Bedeli m²/₺ 

Sıcak Asfalt Kaplama m² 85,00 

Asfalt Sathi Kaplama m² 59,00 

Parke Taşı m² 43,00 

Stabilize Yol m² 11,00 

Ham Yol m² 6,50 



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.01.2018 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.01.2018 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’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, 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl 
Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek İl 
Özel İdaresinin yetki alanındaki yol boyu tesisler hakkında hazırlanacak ön inceleme raporu için ücret tarifesinin 
belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Genel Meclisin alacağı karara esas teşkil etmek üzere, İl Özel İdaresine Kanunlarla 

verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yol boyu tesisler 
ilgili hazırlanacak ön inceleme raporu için 2018 yılında uygulanmak üzere tespit edilen Yeniden Değerleme Oranı olan 
%14,47 oranındaki artışın dikkate alınarak, yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması için belirlenen ₺97,30 
ücret tarifesinin 2018 yılında uygulanması, görevin kurumun resmi aracıyla yerine getirilmesi halinde, yürütülecek olan 
hizmetlerin yerine getirileceği bölgelerin merkeze olan uzaklıkları dikkatte alınarak, yukarıda belirtilen ücretlere her km 
için 1/10 lt akaryakıt gideri tutarı ile bir o kadar da araç amortisman gideri olarak ilave edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı 
sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve diğer tesisler için 2018 yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, alt ve üstyapı 
hizmetleri açısından İl Özel İdaresine getireceği ilave mali külfetler de göz önünde bulundurularak, İl Özel İdaresinin 
sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında inşa edilecek işyeri, bina, konut ve tesislerin 
hizmet bedeli olarak 2017 yılı için belirlenen ücret tarifesinde, 2018 yılında uygulanmak üzere tespit edilen Yeniden 
Değerleme Oranı olan %14,47 oranındaki artışın dikkate alınarak, aşağıdaki cetvelde belirtilen ücret tarifesinin 2018 
yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 

Konutlar İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:    m²/₺ 

100 m² ye kadar olan yapılar için ₺5,72 

101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için ₺6,87 

151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için ₺9,16 

201 m² den yukarı olan yapılar için  ₺10,42 

 

İşyeri-Bina ve Tesisler İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:   m²/₺ 

100 m² ye kadar olan yapılar için  ₺9,16 

101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için ₺10,42 

151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için ₺12,59 

201 m² den yukarı olan yapılar için ₺13,74 

 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 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, Altınova İlçesi, Sermayecik, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç, Sultaniye ve Dereköy, 
Armutlu İlçesi, Hayriye ve Mecidiye, Merkez İlçe, Elmalık ve Kazımiye Köylerinde çilek yetiştiriciliği projesi, 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, Yalova Ziraat Odasınca 
yürütülen yerli pembe-kırmızı domates ve kahvaltılık kıl biber çeşidini geliştirme projesi, organik tarım havzası projesi 
kapsamında çiftçilere sertifikalı kiraz fidesi verilmesi, farklı bölgelerde kivi projesi uygulanması, kokulu üzüm projesi, ceviz 
yetiştiriciliği projesi, 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 ile Aronya Meyvesi, Trabzon 
Hurması, Zeytinde Periyodisinin Kırılması Projesi, ve Kıvırcık Koyunu ırkının daha da geliştirilmesi adına 60 adet damızlık 



 

koçun temin edilerek üyelere dağıtılması projeleri hayata geçirilmiş olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah 
düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyetteki projelerin geliştirilerek 
hayata geçirilmesinin yanı sıra, İl Özel İdaresi tarafından Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünden Goji Berry Üzümü, Lavanta ve Yalova’nın iklim şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin 
hangileri olduğuna dair bilgi alınması ve alınacak bilgi ışığında gerekli raporun hazırlanarak meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.       
        
İl Genel Meclis 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 03.01.2018 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilen, KÖYDES Projelerinin 
uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan İl Envanteri çalışmalarının güncellenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 
tanzim edilen raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizde KÖYDES 
Projesi ödenekleri ve benzer kaynaklar kullanılarak 2017 yılı içerisinde yapılan hizmetler sonucunda oluşan il envanter 
bilgilerindeki yıllık değişim; İlimizin 2017 yılı ödeneği, uygulama performansı, izleme bilgileri ve 2017 yılı envanter verileri 
gibi farklı başlıklar üzerinden kontrol edileceğinden, İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan envanter çalışma gurubu 
tarafından güncellenmiş envanter tabloları ekte sunulmuş olup, buna ilişkin alınacak il genel meclisi kararı ve envanter 
tablolarının İçişleri Bakanlığına gönderilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
      
Gündemin on dördüncü maddesindeki konunun bugünkü birleşimde görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi. On dördüncü 
maddede yer alan, mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden 
bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin 

koordinasyonunda 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.01.2018 Cumartesi günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.01.2018 Cumartesi günü saat 09.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’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, 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, 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. 
         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İlimize bağlı köylerde madde 
bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan 

eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Sayın Valimizin Başkanlığında yürütülen İl 
Yürütme Kurulu toplantılarında, madde bağımlılığı ve uyuşturucu madde ile mücadele konusunda yapılan çalışmalarda, İl, 
İlçe ve Belde Merkezlerinde gençlere yönelik sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlendiği görülmüştür. Kırsal bölgelerde 
bu konuda yaşanan eksikliğin giderilmesi amacıyla, öncellikle kırsalda olmak üzere İlimizde yaşayan gençlere farkındalık 
yaratmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda Güvenlik 
Birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili Kurumların işbirliğinde bir program dâhilinde farkındalık ve bilinçlendirme 
eğitimlerinin verilmesi, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen okul öğrencilerine ve amatör spor kulüplerine spor 
malzemesinin temininin yanı sıra bu kapsamda ihtiyaç duyulacak eğitim, ulaşım, araç gereç, basılı malzeme gibi diğer 
eğitim materyallerinin teminine yönelik gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılması suretiyle 
yukarıda belirtilen çalışmaların takip edilerek, neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Şubat ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2018 Pazartesi günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısına son verildi.  

 
 
 


