
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 05.02.2018 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, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  
           
Gündemin birinci maddesinde yer alan, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın 
huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yerlere 
(köylere) Güvenlik Kamerası Sisteminin kurulması için İl Genel Meclisinin 08.11.2017 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden 
gerekli ödeneğin tahsis edilmesi talebi ile ilgili Yalova Valiliği İl Jandarma Komutanlığının 24.01.2018 tarih ve 2088 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 5. birleşime 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, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve İl Genel Meclisinin 02.06.2010 tarih ve 133 

sayılı kararı ile Subaşı Belediyesine tahsis edilen, İlimiz Altınova İlçesi, Subaşı Kalıcı Konutlarında bulunan 2. Kat, D Blok 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin, SUBEL Taşımacılık İnşaat Turizm Organizasyon Temizlik Peyzaj 
Akaryakıt E-Ticaret Çiçekçilik Ltd. Şti. tarafından kullanılması için Subaşı Belediyesine tahsis edilmesi talebi ile ilgili Subaşı 
Belediye Başkanlığının 19.01.2018 tarih ve 82 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
5. birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Armutlu Kaplıca Merkezinden İlçe Merkezine ulaşım sağlayan yaklaşık 3 km yol ile TOKİ Evleri ile Çöp Döküm Sahasına 
giden yaklaşık 1 km lik yolun şu anki durumlarının trafik akışına uygun olmaması ve belediyenin sathi kaplama yapacak 
ekip ve ekipmanın bulunmaması nedeniyle, alt temel malzemelerinin Armutlu Belediyesi tarafından karşılanması kaydıyla 
toplam 4 km lik yolun asfalt sathi kaplama işlerinin İl Özel İdaresi imkanlarıyla yaptırılması talebi ile ilgili Armutlu Belediye 
Başkanlığının 26.01.2018 tarih ve 201 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 5. birleşime 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 06.02.2018 Salı günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 06.02.2018 Salı günü saat 09.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.         
          
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi hizmetlerini yürütmek üzere halen 40 adet personel, 4734 Sayılı 
Kamu İhale Kanunu kapsamında hizmet satın almak suretiyle çalıştırılmakta olup, İl Özel İdaresinde mevcut çalışan 
taşeron işçilerin geçişlerinin sağlanması ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, KHK’nın amir hükmü gereği, İl 
Özel İdaresi adına veya ortaklığında yukarıda belirtilen amaca yönelik bir şirket kurulması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 

personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı 
yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10/e maddesi ile aynı Kanununun 52. maddesi gereğince İl Özel İdaresi bünyesinde ₺100.000,00 sermayeli 
ve İl Özel İdaresinin tek hissedarı olduğu YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ adı altında yeni 
bir şirket kurulması, kurulacak olan şirketle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yalova Valisi Tuğba YILMAZ’a yetki 
verilmesi, kurulacak şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinde yeni bir fasıl maddesi açılarak 
gerekli ödeneğin aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.        
         
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm 
değerlerinin tespit edilmesi ve tanıtımının yapılarak halkımızın istifadesine sunulması amacıyla Yalova bölgesinin tarihi ve 
kültür değerlerinin bütün yönleriyle ele alan bir bilimsel çalışmanın yaptırılarak yayına hazır hale getirilmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 



 

raporlarında belirtildiği gibi; Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Ahmet TAŞAĞIL tarafından yapılan 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkan taslak proje kapsamında, Yalova bölgesinin tarihi ve kültür değerlerinin bütün 
yönleriyle ele alan bir bilimsel çalışmanın yapılarak yayına hazır hale getirilmesi işinin, araştırma ve geliştirme sürecine 

ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması nedeniyle, bu konuda akademik kariyer yapmış ve İlin 
tarihi ve kültürel değerlerinin neler olduğu ve nerelerde bulunduğuna dair bilgi sahibi uzman kişi yada kurumlara 
yaptırılması, proje maliyetinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinde yeni bir fasıl maddesi açılarak 
gerekli ödeneğin aktarılması, bu hususlarda yapılacak çalışma sonucunun bir rapor halinde İl Genel Meclisinde 
değerlendirilmesi için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İlimizin kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılarak İlimizin ekonomisine 
kazandırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, İdare tarafından İlimizdeki kültür ve turizm varlıkları ile ilgili 
envanter çalışmasının yapılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, bir önceki gündem 
maddesinin aynı konuyu içerdiğinden bu hususta ayrı bir karar alınmasına gerek olmadığı, dolayısıyla bu gündem 
konusunun bir önceki gündem konusuyla birleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.02.2018 Çarşamba günü saat 15.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 07.02.2018 Çarşamba günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.     
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.     
       
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresinin 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunda tespit edilen 
jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suları dolaylı yada dolaysız kullanan otel ve tesislerden alınması gereken idare payı 
ile Yalova İl Genel Meclisi tarafından jeotermal su kullanım bedelinin m³ bazında belirlenmesi ve bu doğrultuda turizm 
belgeli tesislerden jeotermal su kullanım bedelinin tahsil edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Sayıştay Denetim Raporunda sorguya alınmasa da bu 
konular önem arz etiğini, hukuki açıdan herhangi bir sorunun yaşanmaması için biran önce su kullanım bedelinin 
belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtilen doğrultuda 
jeotermal kaynak suları kullananlardan tahsil edilecek su kullanım bedeli ile turizm bölgesinde jeotermal suları dolaylı 
yâda dolaysız kullanan kurum, kuruluş ve tesisler ile özel işletmelerden tahsil edilecek gayrisafi hasılanın %1’i oranındaki 
idare payı hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, İdareden istenen bilginin alınmasından sonra konunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İlimize bağlı köylerde madde 
bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan 
eğitim materyallerinin temin edilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtilen doğrultuda; İl Özel İdaresinin koordinasyonunda Güvenlik 
Birimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili Kurumların işbirliğinde bir program dâhilinde 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 bir rapor halinde meclise sunulması için İhtisas 
Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
      
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj 
terfi kanalizasyon ve sulama tesislerinde elektrik enerjisiyle ilgili yaşanabilecek olası sıkıntıların bertaraf edilmesi için 
yenilenebilir enerji sisteminin kurulması 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, Yenilenebilir Enerji Sisteminin kurulmasına yönelik başlatılan çalışmalar 
sonucunda yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi için İdareye yetki verilmesi, ayrıca İdare tarafından yenilenebilir 
enerjisi sisteminin kurulacağı alanların temin edilmesi, bu alanlarda kurulacak enerji panellerinin maliyetinin araştırılması, 
bu konularda faaliyet gösteren işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden yardım alınarak proje geliştirilmesi, yer ve 
ödenek temini ile teknik açıdan varsa yaşanan sorunların giderilmesi için birlikte çözüm yollarının aranması, bu 
hususlarda başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve 
Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.02.2018 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 



 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 08.02.2018 Perşembe günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; köylerimizdeki arazi yapısı, iklim şartları, nüfus yoğunluğu, alınacak verim, 
sağlayacağı fayda ve sürdürülebilir kıstaslar çerçevesinde, İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında 
bugüne kadar birçok proje hayata geçirilmiş olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve 
ekonomik açıdan kalkındırılması amacıyla, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından geliştirilerek meclisimize 

sunulan projede yer alan 10 dekar Aronya Tesisi, 20 dekar Çilek Tesisi, 50 dekar Trabzon Hurması ve 50 dekar Ceviz 
Tesisi Projesinin de hayata geçirilmesi, proje maliyetinin yarısının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kaynaklarından, 
yarısının da İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması, Hayvancılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi Projesinin 
ise, komisyonların gündeminde bulunan konuyla birleştirilerek birlikte değerlendirildikten sonra sonucunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair 
kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürü Suat AKGÜN tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin 
yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve 
ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların 
olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili kurum 
ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ihtisas 
komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.02.2018 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 09.02.2018 Cuma günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
        
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin on birinci 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. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı 
çalışmaları hakkında plan müellifi, plan koordinatörü ve uzmanları tarafından meclise sunulan detaylı bilgiler ışığında 
ortaya çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Yalova İlinde üretilen balın kalite standardının yükseltilmesi, etiketsiz ve ne şekilde üretildiği belli olmayan aynı zamanda 
halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerin önüne geçilmesi ve ilimizde üretilen balların milli ekonomiye kazandırılıp üretim 
ve iş istihdamına katkı sunulması amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genç çiftçilere sunmuş olduğu çiftçi 



 

projeleri kapsamında, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından istenen, bal dolum, paketleme ve etiketleme makinelerinin 
temininde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili Yalova İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih ve E.429224 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.01.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi D 
Blok 2. Kat, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin kiraya verilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait olan ve İl Genel Meclisinin 02.06.2010 tarih ve 133 sayılı kararı ile Subaşı Belediyesine tahsis edilen İlimiz 
Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesinde (Subaşı Kalıcı Konutları) bulunan D Blok 2. Kat, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin, tahsis işleminin kaldırılarak, söz konusu 9 adet işyerinin kiraya verilmesi veya 
satılması ve kiralamayla ilgili iş ve işlemlerin İl Encümeni marifetiyle yürütülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.01.2018 tarihli birinci birleşiminde gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edilip incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Armutlu 
Kaplıca Merkezinden İlçe Merkezine ulaşım sağlayan yaklaşık 3 km yol ile TOKİ Evleri ile Çöp Döküm Sahasına giden 
yaklaşık 1 km lik yolun şu anki durumlarının trafik akışına uygun olmaması ve belediyenin sathi kaplama yapacak ekip ve 

ekipmanın bulunmaması nedeniyle, altyapı işlemlerinin Armutlu Belediyesi tarafından yapılması kaydıyla, yukarıda 
belirtilen toplam 4 km lik yolun asfalt sathi kaplama işlerinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, raporda belirtildiği gibi; altyapıyla ilgili işlemlerin 
Armutlu Belediyesi tarafından yapılması kaydıyla, yukarıda belirtilen toplam 4 km lik yolun asfalt sathi kaplama işinin İl 
Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.01.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın huzur ve 
güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yerlere 
(köylere) Güvenlik Kamerası Sisteminin kurulması için İl Genel Meclisinin 08.11.2017 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden 
gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yerlere 
(köylere) teknik şartnamede belirtilen çerçevede Güvenlik Kamera Sisteminin kurulması, bedelinin ise İl Özel bütçesinin 
“Armutlu İlçesi Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması Projesi” faslındaki ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü sınırları içerisinde kurulması planlanan Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB 

kurucularından olan Dernek, 689 sayılı KHK ile kapatılarak malvarlığı hazineye devredildiğinden, meclis kararıyla %88’e 
çıkarılan ortaklık payının %18’e düşürülmesi ve ortaklık payına göre asil ve yedek üyelerin belirlenmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize havaleli 08.02.2018 tarih ve 555 sayılı teklif yazıları okundu. Meclis 
Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, ortaklık payını devrederken avukatlık ücreti ile diğer her türlü giderlerin dernek 
tarafından karşılanacağı yönünde protokol düzenlenmesinin gerekli olduğunu söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. Konunun komisyon tarafından görüşülerek bir rapor halinde meclise sunulması için toplantıya 
15 dakika ara verildi.  
         
İl Genel Meclisinin 2018 Şubat ayı olağan toplantısının 5. birleşimin 2. oturumuna saat 10.35’te meclis toplantı salonunda 
başlandı. Bir önceki oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB ortaklık 
payının belirlenmesi ve belirlenecek ortaklık payına göre temsilci seçilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Organize Sanayi Bölgeleri Kuruluş 
Protokolüne, İl Özel İdaresi ile ilgili ilave şartları içeren protokolün kabul edilmesi kaydıyla, Taşıt Araçları İhtisas Sanayi ve 
İş Adamları Derneği, 689 sayılı KHK ile kapatılarak malvarlığı hazineye devredildiğinden, Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü 
sınırları içerisinde kurulması planlanan Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB kurucularından olan Yalova İl Özel İdaresinin 
meclis kararıyla %88’e çıkarılan ortaklık payının %70’inin İkitelli Otomotiv ve Savunma Sanayicileri Derneğine 

devredilmesi suretiyle %18’e düşürülmesi, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde yer alan mevcut 
üyelerin üyeliklerinin düşürülmesi ve katılım payı oranı dikkate alınarak Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB 
Müteşebbis Heyetinde 4 yıl süreyle İl Özel İdaresini temsil etmek üzere Asil Üyeliklere: Yalova Valisi Tuğsa YILMAZ, İl 
Genel Meclis Üyesi Rahmi DEMİROK ve İl Özel İdaresi Genel Sekter Yardımcısı Muharrem ÇOBANKENT’in seçilmesi, 
Yedek üyeliklere ise: İl Genel Meclis Üyesi Muharrem SOYER ile İl Genel Meclis Üyesi Ahmet KAYA’nın seçilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Mart ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2018 Pazartesi günü saat 
15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 
Şubat ayı olağan toplantısına son verildi.  


