
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 04.02.2019 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, 
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 birinci maddesinde yer alan, Yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde yapılması talep edilen içme 
sularının herhangi bir ünitesinin yapılacak küçük çaplı bakım ve onarım işleri için bir yıl boyunca değişik zamanlarda 
meclis ve encümen kararı alınmaksızın İçme Suyu Limit Teknik Komisyonunca tespit edilen limit yardımı üst sınırının İl 
Genel Meclisince belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek 
üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin ikinci 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, 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 üçüncü 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, 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 komisyonumuza süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İlimizde bulunan STK’ların (Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneklerinin) Yalova’da sivil toplum kültürünün geliştirilmesi, 
idari, mali ve insan kaynakları yönünden gelişmesine katkıda bulunulması, STK’lar ile Kamu İdareleri arasında iletişim, iş 
birliği ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılması, katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve sivil toplum 
kuruluşları nezdinde özendirilmesi amacıyla, Yalova’daki STK’lar için kapasite geliştirme projesi uygulaması işinin, 5302 
Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” Başlıklı 64. maddesinin (c) bendinde belirtilen “Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren 
meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. “Hükmüne istinaden yapılacak ortak proje kapsamında 
gerçekleştirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki 
toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi  
 
İlimiz Çiftlikköy İlçesi sınırları içerisinde kurulan ve İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu OSB’lerin yatırım ve sosyal 
donatılarının yapımı ile ilgili iş ve işlemlerinin, OSB ile İl Özel İdaresi arasında protokol yapılması ve her türlü giderlerin 
OSB’ler tarafından karşılanması kaydıyla İl Özel İdaresi kanalıyla yürütülmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme 
Biriminin meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine 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.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.02.2019 Salı günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 
 



 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 05.02.2019 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, 
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 İdaresi makine parkında bulunan ve ekonomik ömürlerini doldurmuş 
olmaları sebebiyle kurum hizmetlerinde kullanılmaları ekonomik olmayan 7 adet Motosiklet, 1 adet Greyder ve 1 adet 
Ekskavatörün, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. ve 13. maddeleri 
gereğince satışının yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.01.2019 
tarih ve 520 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          

Gündemin beşinci 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; meydana gelebilecek olası kazaların engellenmesi ve can ve mal emniyeti açısından 
oluşabilecek risklerin DSİ işbirliğinde bertaraf edilebilmesi için, 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 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 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 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 06.02.2019 Çarşamba günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 06.02.2019 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, 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 yedinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisince kabul edilerek yürürlüğe konulan; Yalova İli sınırları 
içerisindeki yer altı suları ile Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki 
kaynak suların işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak kiraya verilmesi ile ilgili "Yalova İli İçme  Suyu Kaynaklarının 
Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik" ile “Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nde var olan yazım hatası 
veya eksikliklerin değişen mevzuat ve gelişen şartlara uygun şekilde revize edilerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10. maddesinin (k) bendi gereğince onaylanması ve 3011 sayılı Kanunun 2. maddesine göre mahallinde çıkan 
gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edilerek yürürlüğe konulması ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 



 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu 
konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli 
çözüm yollarının üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli çözüm 
yollarının üretilmesi teklifi hakkında komisyon üyeleri ile incelemesi yapılacak olan köy muhtarları 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 konusunun birlikte değerlendirilerek sonucunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclis üyelerinden Hüseyin İnce tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.02.2019 tarihli önergesi 
okundu, gündeme alınması husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclisine verilen görev ve sorumlulukların etkin, verimli ve yeni teknolojik 
gelişmelere paralel olarak daha ekonomik bir şekilde halka sunulması amacıyla; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk 
alanında bulunan alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında gerekli olan teknolojik ürünler hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmak üzere İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin İNCE’nin yurt dışına (Yunanistan) görevlendirilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
         

İl Genel Meclis Başkanı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.02.2019 tarihli önergesi okundu, gündeme 
alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresi 
hizmetlerinde kullanılmak üzere acil olarak ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet 31+1+1 kişilik Liftli Midibüs ile 1 (bir) adet Kazıcı 
Yükleyicinin, 237 sayılı Taşıt Kanununun 7. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. ve 10. maddeleri 
gereğince İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile satın alınması teklifinin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek 
üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.      
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.02.2019 Perşembe günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 07.02.2019 Perşembe 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, 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 başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 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 onuncu 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
uzun süre yatırımcı, turizmci, belediyeler ve diğer tüm tarafların ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan 1/50000 ölçekli 
çevre düzeni planında yapılan değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşamaması, buna bağlı olarak birçok şahıs, 
belediye ve kurumların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaç 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.  
         
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Yalova Kıvırcık Koyununun Genetik Çeşitliği Analizi Projesi” için ihtiyaç 
duyulan mali kaynağın temin edilmesi konusunda Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 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 

Projesi”ne İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2019 Mali Yılı Bütçesinin ‘Arıcılığı ve Hayvancılığı Geliştirme ve 
Destekleme Projesi’ faslından toplam ₺50.000,00 tutarında maddi destek sağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.02.2019 Cuma günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 08.02.2019 Cuma günü saat 11.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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 on birinci 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; Bakanlığın “Sıfır Atık 
Projesi” kapsamında 43 adet köyümüzün ihtiyacı olan ekipman ile çöp konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
talep edilmiş olup, söz konusu ekipman ile çöp konteynerlerinin temini sürecinin takip edilerek sonucunun bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci 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 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine 
yönelik başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununu ile 3194 
sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 04.02.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz Çiftlikköy İlçesi 
sınırları içerisinde kurulan ve İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu OSB’lerin yatırım ve sosyal donatılarının yapımı ile ilgili iş 
ve işlemlerinin, OSB ile İl Özel İdaresi arasında yapılacak protokol çerçevesinde her türlü giderlerin OSB’ler tarafından 
karşılanması kaydıyla İl Özel İdaresi kanalıyla yürütülmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi sınırları içerisinde kurulan 
Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Yalova İmes  Makine İhtisas OSB, Yalova 
Avrasya Giyim İhtisas OSB, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB ile ortağı olmadığımız halde aynı bölgede kurulan Gemi 
İhtisas OSB’nin, faaliyet alanına giren yatırım, sosyal donatı ve her türlü altyapı hizmetlerinin (yol, su, elektrik, doğalgaz 
temini ve bağlantıları, okul, dini tesis, itfaiye, sağlık ocağı vb.) yerine getirilmesi konusunda, birlikteliğin sağlanarak 
kaynakların ekonomik kullanılmasının yanı sıra hizmetin zaman kaybına neden olmadan tek elden, etkin, verimli ve hızlı 
bir şekilde sonuçlandırılmasına imkân tanınması  amacıyla, yatırımların proje bedelleri, kamulaştırma bedelleri, hat geçiş 
bedelleri ve diğer her türlü giderler ile bu projelerin uygulanması sırasında araç gereç, personel ve yönetim giderleri ile 

protokollerde belirtilen giderlerin tamamının OSB’ler tarafından karşılanmak kaydıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 64. maddesi gereğince OSB’ler ile Yalova İl Özel İdaresi arasında protokol (anlaşma) yapılması suretiyle 
protokol maddeleri doğrultusunda İl Özel İdaresi kanalıyla gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin yürütülmesi için İdareye 
yetki verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 04.02.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde 
yapılması talep edilen içme sularının herhangi bir ünitesinin yapılacak küçük çaplı bakım ve onarım işleri için limit yardımı 
üst sınırının İl Genel Meclisince belirlenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapımı, 
Bakım-Onarımı, İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine Dair Yönetmeliğin 8. maddesinin (i, j, k, l, m) bentleri gereği yatırım 
programında yer almayan, ancak yılı içerisinde yapılması zorunlu olan ve işçiliği Köy Muhtarlığı tarafından karşılanacağı 



 

taahhüt edilen küçük çaplı ilave içme suyu tesisleri için, Yönetmeliğin 8. maddesinin (k) bendi uyarınca İçme Suyu Limit 
Teknik Komisyonunca tespit edilen limit yardım miktarı ile herhangi bir ünite için değişik amaçlar ile bir yıl boyunca 
değişik zamanlarda meclis ve encümen kararı alınmaksızın yapılacak toplam yardımların üst sınırının ₺15.000,00 + KDV 

olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 06.02.2019 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere acil olarak 
ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet 31+1+1 kişilik Liftli Midibüs ile 1 (bir) adet Kazıcı Yükleyicinin İl Özel İdaresi bütçe imkânları 
ile satın alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; İlimizi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil eden engelli sporcuların iller arası 
müsabakalara katılmaları sırasında ulaşım anlamında yaşanan sıkıntının ortadan kaldırılmasına imkân tanınmasının yanı 
sıra, ilimizin tanıtımı için ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm amaçlı düzenlenen festivallere katılacak görevli ve 
misafirlerin ulaşımı ile İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere acil olarak ihtiyaç duyulan ve engelli sporcuların 
kullanımı için teknik donatıya sahip olan 1 (bir) adet 31+1+1 kişilik Liftli Midibüs ile İl Özel İdaresi yatırımlarının 
aksatılmadan hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet Kazıcı Yükleyicinin, 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanununun 7. ve 10. maddeleri gereğince İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla satın alınması hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2019 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve ekonomik 

ömürlerini doldurmuş olmaları sebebiyle kurum hizmetlerinde kullanılmaları ekonomik olmayan Motosiklet, Greyder ve 
Ekskavatörün satışının yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve ekonomik ömürlerini 
doldurmuş olmaları sebebiyle arızalı durumda olan, aynı zamanda kurum hizmetlerinde kullanılmaları ekonomik olmayan 
7 (yedi) adet Motosiklet, 1 (bir) adet Greyder ile 1 (bir) adet Ekskavatörün, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. 
maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. ve 13. maddeleri gereğince satışının yapılarak demirbaş kayıtlarından 
düşümünün yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 04.02.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimizde bulunan STK’ların, Yalova’da sivil toplum kültürünün 
geliştirilmesi, idari, mali ve insan kaynakları yönünden gelişmesine katkıda bulunulması, STK’lar ile Kamu İdareleri 
arasında iletişim, işbirliği ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılması, katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve 
sivil toplum kuruluşları nezdinde özendirilmesi amacıyla Kapasite Geliştirme Projesi uygulaması teklifi hakkında ilgili 

komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, bu konuda meclis olarak genel bir 
karar alacaklarını, standartlar ve şartlar belirlenirken ayrım yapmadan, işe yarayacak yerleri olan derneklerin tespit 
edilmesi ve İdare tarafından bu şartlara ve standartlara uyulması konusunda azami titizliğin gösterilmesi, buralarda oyun 
oynanmasına müsaade edilmemesi ve yardımların doğru yapılması konusunda ilgililerin ve yetkililerin azami gayret titizliği 
göstermelerini bekliyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimizde bulunan 

STK’ların (Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneklerinin) Yalova’da sivil toplum kültürünün geliştirilmesi, idari, mali ve insan 
kaynakları yönünden gelişmesine katkıda bulunulması, STK’lar ile Kamu İdareleri arasında iletişim, işbirliği ve ortak 
çalışma kültürünün yaygınlaştırılması, katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşları nezdinde 
özendirilmesi amacıyla, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” Başlıklı 64. maddesinin (c) 
bendinde belirtilen “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. “Hükmüne istinaden; 
yapılacak ortak proje (belli kriterleri taşımak kaydıyla kütüphane ve ortak kullanım alanı oluşturulması, tadilat ve bakım 
onarım işinin yaptırılması, tefrişat, mefruşat ve kitap alımının gerçekleştirilmesi, gazete aboneliği yapılması, mahalli 
müşterek nitelikte ve dernek faaliyetlerine uygun olmak koşuluyla yapılacak panel, konferans ve bilinçlendirme eğitimleri 
gibi giderlerin karşılanması)  kapsamında,  Yalova’daki STK’lar ile Kapasite Geliştirme Projesinin (“Bilim, Sanat, Kültür, 
Çevre, Eğitim ve Diğer Konularda Yapacakları Panel, Konferans ve Etkinlikler Protokolü”, “STK’lar (Eğitim, Kültür, Sanat 
ve Spor Dernekleri) Arasında Yapılan Eğitim, Sosyal ve Kültürel Altyapıların Geliştirilmesi Protokolü) protokol hükümleri 
doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından uygulanması, bununla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için İdareye yetki 
verilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinde bu işler için tahsis edilen ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2019 Yılı Mart ayında yapılacak olan olağan 

toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Mart ayı olağan toplantısının 04.03.2019 Pazartesi günü saat 
15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2019 yılı 
Şubat ayı olağan toplantısına son verildi.  


