
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.07.2018 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, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 8 parsel ve 189 ada, 1-2-3-4 ve 5 
parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilgililerin başvurusu üzerine hazırlanan dosyasında belirtilen İlave İmar Planı 
Yapımı ve İmar Planı Değişikliğinin onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, imar mevzuatına uygun olarak kurum görüşleri alınan 
ve jeolojik ve jeoteknik raporları hazırlanarak onaylanmak üzere İl Genel Meclisine sunulan dosyasında yer alan konut, park 
ve trafo alanlarının yüzölçümü ve yoğunlukları hakkında emsal konut alanı imar adaları dikkate alınmak suretiyle son şekli 
(KAKS: 0,30) verilerek ekte sunulan İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 8 nolu parsel ve 189 ada, 1-2-3-4 ve 5 
nolu parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanlar için hazırlanan İlave İmar Planı Yapımı ve İmar Planı Değişikliğinin İl 
Genel Meclisince onaylanması hususu oylandı, Bahar Oğan, Mustafa Tunalı, Hüseyin İnce, İlami Başkan, Taner Ozan ve 
İbrahim Akay’ın ret oyuna karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda 
İlimizdeki ilgili Birimler ile işbirliği yapılarak, 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 raporunda belirtildiği 
gibi, İlimizde yaşayan gençlere farkındalık yaratmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla, İl Özel 
İdaresinin koordinasyonunda Güvenlik Birimleri ve 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 
neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
          
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar DEMİREL tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.07.2018 tarihli önergesi okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Suat Akgün tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen İl Encümeninin 06.04.2017 tarih ve 45 
sayılı kararı gereği İl Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve 

mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik tamamlanan çalışmanın değerlendirilmesi teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.07.2018 Salı günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.07.2018 Salı günü 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, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde İl 
Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy (Tevfikiye) Köyünde yapılması 
planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi kapsamında kullanılmak üzere, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında 
Kanunun 4. maddesi gereğince, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl Özel 
İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde gerekli incelemelerin 
yapılarak, yönetmelik hükümlerinde belirtilen gereklerin yerine getirilmesi ve özellikle yaz (Ağustos) aylarında söz konusu 
su kaynaklarının debi ölçümlerinin yapılması yönünde gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından sonucunun yazılı 
olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza 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 yapı hakkında ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; Elmalık Köyü Deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İl 
Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma 
özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen söz konusu yapı hakkında 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.07.2018 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.07.2018 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, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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 İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi 
kanalizasyon ve sulama gibi sistemlerin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji sarfiyatı yüksek olduğundan dolayı 
zaman zaman sıkıntılar yaşanmakta olup, olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla mevcut işletmelerin kesintisiz enerjiye 
kavuşturulması için yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve bunun için mali kaynağın temin edilmesi 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 raporlarında 
belirtildiği gibi; İdare tarafından Yenilenebilir Enerji Sisteminin kurulacağı alanların tespit edilmesi, bu alanlarda kurulacak 
enerji sisteminin maliyetinin tespit edilmesi ve kurulması planlanan enerji sisteminin rantabl olup olmadığının 
araştırılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.07.2018 Perşembe günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.07.2018 Perşembe günü saat 09.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, 
İlami Başkan, Murat Bektaş, İbrahim Akay, 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, 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 bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar; birçok köyümüzde çilek yetiştiriciliği projesi, 
tarımsal projelere yönelik demonstratif çalışmaların desteklenmesi, yerli pembe-kırmızı domates ve kahvaltılık kıl biber 
çeşidini geliştirme projesi, çiftçilere sertifikalı kiraz fidesi verilmesi, farklı bölgelerde kivi, kokulu üzüm ve ceviz yetiştiriciliği 
projesi, ürün satış reyonu yapılması, birçok bölgede ve köyde yüksek kapasiteli gölet ve su toplama havuzları yapılması, 
talep sahiplerine mikro kredi verilmesi, Aronya Meyvesi, Trabzon Hurması, Zeytinde Periyodisinin Kırılması Projesi, Kıvırcık 
Koyunu ırkının geliştirilmesi adına damızlık koç temin edilerek üyelere dağıtılması, Aronya ve Çilek Tesisi, Trabzon Hurması 
ve Ceviz Yetiştiriciliği Projesinin geliştirilmesi, Yalova İlinde hayvancılık faaliyetleri kapsamında buzağı ölümlerinin önlenmesi 
projesi, bal dolum, paketleme ve etiketleme makinelerinin temin edilmesinin sebze ve meyve ürünlerinin korunması için 
kuru buz üretim cihazı satın alınması yanı sıra, köylerimizde süt sığırcılığı yapan üreticilerimizin ürettikleri sütlerin uygun 
ortamda muhafazası için “Süt Toplama Merkezi Oluşturulması Projesi”nin hayata geçirilmesi kararlaştırılmış olup, bundan 
böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette 
projeler geliştirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde Yalova’nın iklim şartlarına uygun 



 

alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla 
paylaşılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.07.2018 Cuma günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.07.2018 Cuma günü saat 09.30’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, 
Taner Ozan, 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 ettikleri, izinli 
olan Meclis Başkanı Yaşar DEMİREL’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde 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. Meclis üyelerinden 
Murat Bektaş söz alarak, tasarlanan ancak plandan çıkarılan bazı düzenlemelerin plana işlenmesi için belediyeler ve ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından itirazlarda bulunulmasının gerekli ve yararlı olacağını söyledi.  Meclis üyelerinden Bahar 
Doğan söz alarak, İlimizin İstanbul- Bursa ve Kocaeli illeri arasında bulunulması nedeniyle sanayi ve konut alanlarının yoğun 
bir şekilde gelişeceğini, buna örnek olarak Altınova bölgesinde kurulan tersanelerin ihtiyacı karşılayacak şekilde işçilerin 
ikamet ve sosyal faaliyetlerinin karşılanması gibi konularda planda yeterli yer verilmediğini, yeni yapılan planda gördüğüm 
eksiklikler için hazırladığım dosyayı itirazda bulunmak üzere Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağını dile 
getirdi.  Meclis Başkan Vekili İbrahim Akay; yapılan yoğun çalışmalar sonucunda ilin ihtiyacına cevap verecek şekilde 
hazırlanan plan, meclisin ve diğer belediyeler ve tarafların görüşleri alınmadan ve bilgi dahi verilmeden bazı düzenlemelerin 
plandan çıkarılmasının üzücü olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, plan müellifi ve yetkililer tarafından İl 
Genel Meclisine bilgi verilmesi ve plana yapılan itirazlar sonucunda planın nihai durumunun değerlendirilmesi için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İl Genel Meclis üyelerinden Bahar Doğan, İbrahim Akay ve Murat Bektaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
06.07.2018 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy ve Çukurköy arasında bulunan köprünün dar ve virajlı olması sebebiyle 

araçların gidiş ve gelişlerinde problem yaşanmakta ve can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğinden, köprü üzerindeki 
trafik akışının düzene sokularak meydana gelebilecek olası kazaların engellenmesi ve can ve mal emniyeti açısından 
oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi amacıyla, proje ve keşif özeti doğrultusunda söz konusu köprünün genişletme 
çalışmalarının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yaptırılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve bütçe 
Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.07.2018 tarihli önergesi 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Armutlu 
Belediyesinin bütçe imkânları ve makine parkının kısıtlı olması ve sathi kaplama yapacak ekip ve ekipmanın bulunmaması 
nedeniyle, malzemesinin belediye tarafından karşılanması ve altyapısının belediye tarafından yapılması kaydıyla İlimiz, 
Armutlu İlçesi, İhlas Evleri ve Koyundere Evleri arasındaki yaklaşık 2 km lik yolun İl Özel İdaresi bütçe ve makine parkı 
imkânlarıyla asfalt sathi kaplama yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu işaretle oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.         
         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Ağustos ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2018 Çarşamba günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 

Temmuz ayı olağan toplantısına son verildi.  


