
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.01.2019 Çarşamba günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, İlami 
Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan ve Kerem Eser’in toplantıya iştirak ettikleri, Ahmet Kaya ile Rahmi 
Demirok’un ise toplantıya iştirak etmedikleri 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 15 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 15’i geçerli sayıldı. Gizli oylamayla yapılan seçim 
sonucunda, aday olarak gösterilen Yaşar DEMİREL, Muharrem SOYER, İbrahim DÖNERTAŞ, İbrahim AKAY ve İlami 
BAŞKAN 15’şer oy aldı. Böylece geçerli 15 oyun tamamını alan Yaşar DEMİREL, Muharrem SOYER, İbrahim 
Dönertaş, İbrahim AKAY ve İlami BAŞKAN 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 02.01.2019 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 1’i idareden, 1’i idare dışından olmak üzere toplam 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan il envanter 
çalışmalarına esas olmak üzere; Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince, 31/12/2018 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 Strateji Geliştirme Biriminin 2/.12.2018 tarihli ve 6434 sayılı yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin il genel meclisinin bu ayki toplantısının beşinci birleşime yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.01.2019 Perşembe günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.01.2019 Perşembe günü saat 11.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü Yusuf Harputoğlu, 
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 olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.           
          



 

 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı 
aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ihtiyaç üzerine İl Özel İdaresinde 

kadro karşılığı 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan  1 (bir) Çevre Mühendisi, 2 (iki) İnşaat 
Teknikeri, 1 (bir) Harita Teknikeri ve 1 (bir) adet Avukata ödenecek ücretin tespit edilmesi 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, 2 İnşaat Teknikeri, 1 Harita Teknikeri ve 1 Avukat olmak üzere toplam 5 (beş) personelin 2019 yılında tam 
zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması ve bu personellere ödenmek üzere; Yenilenen sözleşmeyle birlikte sözleşmenin 
imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibariyle dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, 
sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların 
öğrenim durumlarını gösterir belgenin en geç 1 Şubat 2019 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilmesi, 
         
Sözleşmeli olarak çalıştırılacak teknik personele, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümleri gereğince, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derecenin birinci kademesinde görev yapan personele ödenen aylık 
ücretten fazla olmamak üzere; 
 

1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32’nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, 
aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmaması ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin 
tespitinde (I) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetvelinde gösterilen tutarların aşılmaması suretiyle, sözleşmeli personel 
olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak 
işlem tesis edilmesi, 

2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi çerçevesinde 1.1.2019 tarihinden sonra da çalıştırılmaya 
devam olunacak veya 2019 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için Genelgeye ekli (I) Sayılı 
Sözleşme Ücret Tavanları Cetvelinin dördüncü sütununda (alt sınır) belirtilen “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” 
bölümündeki rakamlara %10 ilave edilerek bulunacak tutarda ücret ödenmesi, 
        3) 3.1.2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek 
Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili personel için 2019 yılına ilişkin 
sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet 
süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret 
Tavanları” konulu Genelgeye ekli (II) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetvelinde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek 
ödeme yapılması, 
        4) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerindeki usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmelerinde 
belirtilen unvanda devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil 
edilmek suretiyle yiyecek yardımından yararlandırılması ve buna göre Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünün “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgesine uygun olarak her türlü kesinti ve 
ödemelerin yapılması, 5393 sayılı Kanununun 49. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak 
personele ‘her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî 
ya da nakdî menfaat temin edilmez.’ Hükmü gereğince bu personele başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması 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 03/01/2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 
tarifesinin 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; komisyon raporlarının ücret karşılığında isteyenlere 
verilebilmesi için 2018 yılında 1 adet A4 ebadındaki kâğıt için ₺1,26 olarak belirlenen bedelin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 68. maddesi gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen 
yeniden değerleme oranı olan %23,73 artış yapılarak, 2019 yılında A4 ebadındaki bir kâğıt için alınacak bedelin ₺1,56 
(bir lira elli altı kuruş) olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda 
İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 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 raporlarında belirtildiği gibi; 
uyuşturucu ile mücadele kapsamında öncellikle kırsalda olmak üzere İlimizde yaşayan gençlere farkındalık yaratmak ve 
bu gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla, son zamanlarda farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin 
verilmesi, sosyal ve sportif alanlarda yapılan faaliyetler ve bu faaliyetler için temin edilen malzemeler hakkında İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlimizdeki Güvenlik Birimlerinden 
(Emniyet-Jandarma) İl Genel Meclisinin 03.09.2018 tarihli ve 113 sayılı kararı doğrultusunda istatistiki bilgiler istenmiş, bu 
kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili 
bilgileri komisyonumuza iletmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden istenen bilgilerin de alınmasını 



 

müteakip konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         

Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm 
değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03.05.2018 tarihli 
ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova bölgesinin tarihi ve kültür değerlerini bütün 
yönleriyle ele alan bilimsel çalışmalar tamamlanarak İdareye teslim edilmiş olup, İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarihli ve 
136 sayılı kararına istinaden konu ile ilgili yapılan çalışmaların bedelinin ilgililerine ödenmesi, bu çalışmalar neticesinde 
ortaya çıkan bulgu ve belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak telif hakkı kapsamında bir kitap halinde 
basımının yaptırılarak kültür mirasımıza kazandırılması ve basılacak kitap bedelinin de bütçenin ilgili harcama kaleminden 
karşılanması yönünde başlatılan iş ve işlemlerin sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki 
gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 6 sayılı kararı ile 2018 
yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel 

İdaresinin yetki ve sorumluluğu altındaki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere (umuma açık istirahat ve eğlence yerlere dâhil) 
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik hükümleri, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (f) bendi ile 10. maddesinin (o) bendi 
uyarınca, 2018 yılı için belirlenen ücret tarifesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi gereğince, 213 
sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen yeniden değerleme oranı olan %23,73 
oranında artış yapılarak, 2019 yılında uygulanmak üzere; 
 
        Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Her Türlü İşyeri İçin 1. Sınıf ₺6,24/m², 2. 
Sınıf ₺4,53/m², 3. Sınıf ₺2,68/m²,    
        Gayrisıhhi Müesseseler: 1 Sınıf Yer Seçimi Tesis Kurma İzni ₺2.992,72, Deneme İzni ₺1.501,32, Açılma İzni 1. 
sınıf ₺13,24/m², 2. sınıf ₺8,00/m², 3. sınıf ₺2,68/m², Ruhsatta Değişiklik (yenileme, kayıp, devir) 1. sınıf ₺606,19, 2. sınıf 
₺606,19, 3. sınıf ₺606,19, 
        Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Ücreti (Hafta Sonu ve Bayram Tatilleri: Her Türlü İşyeri İçin Yıllık ₺250,69   
        Maden Üretim Faaliyetleri İçin 2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarı: ₺1,92/m², 
        Su İşletmelerinde 2019 Yılında Uygulanacak Ücretler: Mesul Müdürlük ₺303,10, Uygunluk Belgesi ₺878,12, 
Tesis İzni ₺1.713,77, Ruhsat ₺3.519,60, İthalat İzni ₺1.756,26, İhracat İzni ₺708,17.  
        Ruhsat Levhası Yenileme: ₺127,47,   
 
Reklam ve Tabela Ücretinin ise ₺101,98/m² olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat Beştaş ve Kerem Eser tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi 
kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.01.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 
edildi. Önergede belirtilen, İlimizde yürütülmekte olan “Kıvırcık Irkının Halk Elinde Islahı-Yalova” Projesi 2012 yılından bu 
yana Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında TAGEM, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, Yalova İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ve Yalova Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği paydaşları ile birlikte yürütülmektedir. Yalova’da 
yetiştirilen kıvırcık koyunların, yetiştiriciliği yapılan diğer kıvırcık koyunlardan dış yapı bakımından farklı olduğu gözlenmiş 
olup, kıvırcığın farklı bir tipi olabileceği hususunda moleküler düzeyde bir araştırmanın yapılması gerektiği için İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce hazırlanan yaklaşık ₺250.000,00 maliyetli “Yalova Kıvırcık Koyununun Genetik Çeşitliği Analizi” 
projesinin ₺50.000,00 tutarındaki giderinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddesi kapsamında İl Özel 
İdaresi bütçesinden karşılanması teklifinin, il genel meclisinin bu ayki toplantısının beşinci birleşime yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.01.2019 Cuma günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.01.2019 Cuma günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı.    
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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 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 

hizmetler için belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar 
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 2018 yılı için belirlenen ücret tarifesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2019 yılında uygulanmak 
üzere belirlenen yeniden değerleme oranı olan %23,73 oranındaki artışın dikkate alınarak 2019 yılında tahsil edilecek 
bedellerin, tarımsal elektrik etüdü ve rapor hazırlanması için ₺60,90, tarımsal su etüdü ve rapor hazırlanması için ₺60,90, 
toprak etüdü ve rapor hazırlanması için ₺60,90, su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için ₺60,90 olarak 
belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresi hizmet alanında bulunan yollarda yapılacak kazılar sonucunda bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 
belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 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, 2018 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinde 
yeniden değerleme oranı olan %23,73 oranında artış yapılarak 2019 yılında uygulanmak üzere; 

 
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 ₺4,30 geçiş bedeli 
alınması, 
       ollarda yapılacak (1) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin iki (2) katı, bir (1) metreden fazla 
derinlikte yapılacak kazılar için kazı genişliğinin üç (üç) 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 2 veya 3 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;  
        
limizde 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 açısından 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 İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kazı yapılan yolların eski haline getirtilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için isteğe 
bağlı olarak hazırlanan ön inceleme raporu için belirlenen ücret tarifesinin 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında 
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

Yolun Cinci Birim (m²) Bedeli m²/₺ 

Sıcak Asfalt Kaplama m² 105,00 

Asfalt Sathi Kaplama m² 73,00 

Parke Taşı m² 53,00 

Stabilize Yol m² 13,00 

Ham Yol m² 8,00 



 

gibi, 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 belirlenen 
ücret tarifesinde yeniden değerleme oranı olan %23,73 oranındaki artışın dikkate alınarak, Yol boyu tesisler için ön 

inceleme raporu hazırlanması için ₺120,00, 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 benzin gideri tutarı ile bir o kadar da araç amortisman gideri olarak ilave edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde 
bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Kadastro bilgisi ve DSİ izinlerinin alınıp alınmadığı, eski yol ve yapılması planlanan 
yeni yolun (köprü) mukayeseli ölçümlerinin yapılması hususları ile birlikte söz konusu yolun İl Özel İdaresinin yol ağında 
olma durumu, yapılabilirliği, proje ve maliyeti gibi konuların İdarenin teknik elemanları tarafından mevzuat yönleriyle 
birlikte detaylı bir şekilde irdelenmesinin yanı sıra DSİ’den istenen bilginin alınmasından sonra 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 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 proje gerçekleştirilmiş 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 yapılmasına devam edilmesi ve bu çalışmaların sonucunda yatırıma 
dönüştürülmesi planlanan projelerin hayata geçirilmesi için meclisin gündemine alınarak değerlendirilmesi konusunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
      
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.01.2019 Cumartesi günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 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 05.01.2019 Cumartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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 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 Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için 
belirlenen ücret tarifesinin 2019 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 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 2018 yılı için 
belirlenen ücret tarifesinde yeniden değerleme oranı olan %23,73 oranında artış yapılarak 2019 yılında uygulanmak 
üzere;  
  

Konutlar İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:    m²/₺ 

100 m² ye kadar olan yapılar için ₺7,00 

101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için ₺8,50 

151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için ₺11,30 

201 m² den yukarı olan yapılar için  ₺12,90 

 

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

100 m² ye kadar olan yapılar için  ₺11,30 

101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için ₺12,90 

151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için ₺15,50 

201 m² den yukarı olan yapılar için ₺17,00 

 
olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Kirazlı Köyünde antrenman sahası, soyunma odaları ve 
çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik hazırlanan projenin uygulanması için Gençlik ve Spor Bakanlığından ödenek 

talebinde bulunulması teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçe, Kirazlı Köyü, köy yerleşik alanı içerisinde bulunan 
ve Köy Tüzel Kişiliğine ait olan 597 nolu parsel üzerinde yapılması planlanan futbol antrenman sahası, soyunma odaları 
ve çevre düzenlemesi işine ait projenin maliyetinin yüksek olması nedeniyle il özel idaresinin kısıtlı olan bütçesi ile 
gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, bahse konu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan aynı zamanda yapımı önem 
ve öncelik arz eden söz konusu futbol antrenman sahası, soyunma odaları ve çevre düzenlemesi projesinin hayata 
geçirilebilmesi için alınan meclis kararıyla birlikte hazırlanan projenin Gençlik ve Spor Bakanlığına sunularak Bakanlıktan 
ödenek temini talebinde bulunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; Termal İlçesi, Sudüşen Şelale Yolu ile birlikte İlimiz köylerinde sıcak asfalt 
kaplama yapılmış olan yolların dar ve virajlı olması nedeniyle tehlike arz eden kısımlarına da çelik bariyer yaptırılması 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi aracılığıyla ve imkânlarıyla asfalt sathi 
kaplama yapılmış olan İlimiz, Termal İlçesi, Sudüşen Şelale Yolu ile birlikte sıcak asfalt kaplama yapılmış yolların dar ve 
virajlı olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden kısımlarına da İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçe 
imkânları çerçevesinde çelik bariyer yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 

Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu 
konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde uzun vadeli çözüm 
yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; komisyon üyeleri ile incelemesi yapılacak olan köylerin köy muhtarları 
ile birlikte yerinde gerekli çalışmaların yapılarak, imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alan veya içme suyu 
verilmemiş olan meskenlere içme suyu verilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi konularının birlikte 
değerlendirilerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, Orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi 
çerçevesinde Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı 
projesi kapsamında kullanılmak üzere, 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; DSİ Bölge Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan teknik 
şartname ve keşif özeti doğrultusunda Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla Örencik Çavuşköy arası 
asfalt yol kenarı dere yanında yapılan içme suyu derin sondaj kuyusu çalışması sonucunda çıkarılan 3 lt/sn debili su 
kaynağının, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde İl Özel İdaresi kanalıyla Yalova 
İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi kapsamında 
kullanılması için, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dokuzuncu 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 yapının sit 
potansiyelinin tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.01.2019 Pazar günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.01.2019 Pazar günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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 olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin yirminci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan ve Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti.ne (Turgay AYPEK) 1 yıllığına 



 

kiraya verilen ve kiralama süresi 4 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının yeniden ihale 
edilerek kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar 
Doğan söz alarak, “gerekli rekabet şartlarının sağlanması koşuluyla” ifadesinin komisyon raporuna eklenmesi ve kaynak 
suların kiraya verilmesi ile ilgili yönetmelikte var olan hataların düzeltilmesi için konunun meclisin gündemine alınarak 
değerlendirilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, rekabet şartlarının 
oluşturulması meclis kararına konu olan bir durum olmadığını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, gerekli 
rekabet şartlarının ilave edilmesiyle rapor doğrultusunda karar alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan ve Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine (Mehmet PATIL-Esra PATIL) 1 yıllığına kiraya 
verilen ve kiralama süresi 4 Aralık 2018 tarihi itibariyle sona erecek olan su kaynağının yeniden ihale edilerek kiraya 
verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İlimiz, 

Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Patıl Doğal Kaynak Suyu 
İşletmeciliğine 1 yıl süreyle kiraya verilen ve kira süresi 04.12.2018 tarihi itibariyle sona eren 0,645 lt/sn su kaynağının, 
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanununun 4. maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre 
rekabet şartlarının oluşturulması kaydıyla yapılacak ihale ve sözleşme çerçevesinde 10 yıl süreyle kiraya verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi ikinci 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 bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 
Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, planla ilgili mevzunun 
çok uzadığını, 60 gün içerisinde itirazlara cevap verilmesi gerektiğini, bu konunun uzamasının sebebini anlayamadıklarını, 
idare tarafından konunun takip edilmesini ve meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim 
Akay söz alarak, müellif firmanın işi çok uzattığını, önümüzdeki Mart sonuna kadar konunun sonuçlanmaması halinde yeni 
dönem meclisine kalacağını dile getirdi.  Yapılan müzakereler neticesinde, yatırımcı, turizmci, belediyeler ve diğer tüm 
tarafların uzun süre ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yapılan bazı değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşamaması, buna bağlı olarak birçok şahıs, 
belediye, kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaçlar nedeniyle istenmeyen 
bazı düzenlemelerin yapılması gibi olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, son şekli verilerek onaylanmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen plandaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra 
nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin yirmi üçüncü maddesinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel 
İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmasının 
yapılarak, sıfır atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp konteynerlerinin 

temin edilmesi işlemlerinin sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Sıfır atık projesinin İl 
Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için, Bakanlığın “Sıfır Atık 
Projesi” kapsamında 43 adet köyümüzün ihtiyacına yetecek kadar ekipman ile çöp konteynerlerinin İdare tarafından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmiş olup, söz konusu ekipman ile çöp konteynerlerinin alım işi sürecinin takip 
edilerek sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi dördüncü maddesinde yer alan İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, 
fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla, İl Özel 
İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan köylerimizde başlatılan imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut 
durumlarının tespit edilmesine yönelik çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz Köylerinin 
yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak, kaçak 
yapılaşmanın önüne geçmek ve köylerimizi çağın şartlarına uygun daha modern bir kentleşme sistemine kavuşturmak 
amacıyla, 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 başlatılan çalışmanın ne 

aşamada olduğu, yapılan veya yapılacak iş ve işlemler hakkında İdareden gerekli bilginin alınmasından sonra konunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 02.01.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında, 
31.12.2018 tarihi itibariyle hazırlanacak olan il envanteri çalışmalarına esas olmak üzere, 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 teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimizde KÖYDES Projesi ödenekleri ve 
benzer kaynaklar kullanılarak 2018 yılı içerisinde yapılan hizmetler sonucunda oluşan il envanter bilgilerindeki yıllık 
değişim; İlimizin 2018 yılı ödeneği, uygulama performansı, izleme bilgileri ve 2018 yılı envanter verileri gibi farklı başlıklar 
üzerinden kontrol edileceğinden, İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulan envanter çalışma gurubu tarafından Çevre ve 



 

Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 07.12.2018 tarihli ve 227968 sayılı yazılarında belirtilen 
tanımlara uygun olarak 31/12/2018 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 standartları güncellenmiş şekilde hazırlanan envanter tabloları ve buna ilişkin alınacak il genel meclisi kararının Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 03.01.2019 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yalova’da yetiştirilen kıvırcık koyunların, yetiştiriciliği yapılan 
diğer kıvırcık koyunlardan dış yapı bakımından farklı olduğu gözlenmiş olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan 
“Yalova Kıvırcık Koyununun Genetik Çeşitliği Analizi Projesi” için ihtiyaç duyulan mali kaynağın temin edilmesi teklifi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; İlimizde yürütülen “Kıvırcık Irkının Halk Elinde Islahı-Yalova” Projesi 2012 yılından bu yana TAGEM, Koyunculuk 
Araştırma Enstitüsü, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yalova Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği paydaşları ile 
birlikte yürütülmekte olup, Yalova’da yetiştirilen kıvırcığın farklı bir tipi olabileceği hususunda moleküler düzeyde bir 
araştırmanın yapılması gerektiğinden, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan yaklaşık ₺250.000,00 maliyetli “Yalova 
Kıvırcık Koyununun Genetik Çeşitliği Analizi” Projesine İl Özel İdaresinden maddi destek sağlanması talebinin detaylı bir 
şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2019 Yılı şubat ayında yapılacak olan olağan 

toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı şubat ayı olağan toplantısının 04.02.2019 Pazartesi günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2019 yılı 
Ocak ayı olağan toplantısına son verildi.  


