
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 05.03.2018 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.  
        
Meclis çalışmalarına başlamadan önce, meclis üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak, yenilenebilir enerji 
sistemlerinin kurulması amacıyla geçici süreliğine mobil beton santrali kurulması için ilgili firmaya izin verildiğini, bu tür 
yatırımların ülkemiz için faydalı olacağı gayesiyle desteklediğimizi, destek verilirken firma sahiplerinin gerekli duyarlığı 
göstermeleri ve ağaç katliamı ve çevreye olan olumsuz etkilerden uzak durmaları gerektiğini, varsa böyle olumsuz bir 
durumun bunun önüne geçilmesi için ilgililerin ve yetkililerin hassasiyet göstermelerini, Orman Müdürlüğünden halkı 
tatmin edici açıklama beklediklerini ve bu gibi olumsuz durumlara engel olunması için yerinde inceleme yapılmasının 
gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden 
İbrahim Dönertaş söz alarak, çok az sayıda ağacın kesildiğini, bunun 20 katı kadar o bölgeye ağaç dikildiğini, ömrü 

dolmuş ve ağır kış şartlarından dolayı zarar gören ve kırılan ağaçların dikim çamları olduğunu dile getirdi ve ardından 
gündem maddelerine geçildi,           
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun il 
genel meclisi tarafından değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
14.02.2018 tarihli ve743 sayılı 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 ikinci maddesinde yer alan, Subaşı Beldesinin unutmaya yüz tutmuş geleneklerinin korunması ve yaşatılması 
için araştırmalar yapmak, bu araştırmalardan elde edilecek bilgileri düzenleyerek belde halkı ve ilimizle paylaşmak 
amacıyla, Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu tarafından Subaşı İlkokulu Göç Müzesi’nin 4. Kuruluş yıldönümünde “Sandık 
Öyküleri” adı altında gerçekleştirilen sergide, göçü yaşamış 12 kadına ait çeyiz sandığının toplandığı ve öykülerinin 
yazıldığı “Sandık Öyküleri” adlı çalışmanın kitap haline getirilerek basımının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ödeneğin 
tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi sınırları içerisinde faaliyet halindeki 
sanayi kuruluşlarının yer aldığı alanda kurulan ve İl Genel Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 111 sayılı kararı ile İl Özel 
İdaresinin de %6 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri İleri Teknolojik 
Malzemeler (YALKİM) İhtisas  OSB’nin, İl Özel İdaresinin ortaklık payına isabet eden katılım payı, kamulaştırma 
bedeli, cari harcama ve diğer her türlü giderlerin Yalova Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri İleri Teknolojik 
Malzemeler Derneği tarafından karşılanacağına yönelik ek protokol yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme 
Biriminin meclisimize havaleli 02.03.2018 tarihli ve 872 sayılı talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.03.2018 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden Mustafa TUNALI söz alarak, 
kuru buz üretim cihazının satın alınarak Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne teslim edilmesi ve çiftçilerin bedel 
karşılığında bu cihazdan yararlanmalarının faydalı olacağını ve bu sayede çiftçilerimize önemli ölçüde destek verileceğini 
dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; bölgemizde kivi üretiminden sonra Trabzon hurması da 
alternatif ürün olarak yayılmaktadır. Hurmanın sağlıklı bir biçimde tüketiciye ulaştırılabilmesi için içerisindeki tanenin 
parçalanması gerekmektedir. Tanenin parçalanması kuru buz (-80 0 C katı karbondioksit) ile mümkündür. Kuru buzu 
balıkçılar da kullanmakta olup, halen bölgemizde kuru buz üretimi mevcut değildir. Çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla 
kuru buz üretimi için ihtiyaç duyulan bir adet kuru buz cihazının temin edilerek çiftçilerimizin ve balıkçılarımızın 
kullanımına sunulması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
          
İl Genel Meclisi Üyelerinden Muharrem SOYER, Ahmet KAYA ve İlami BAŞKAN tarafından Meclis Başkanlığına hitaben 
verilen 05.03.2018 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; Esenköy Belediyesinin bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle,  İlimiz, Çınarcık İlçesi, Esenköy 
Beldesi, Cumhuriyet Caddesinin yaklaşık 1 km lik yolunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi kapsamında 
İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla asfalt sathi kaplama yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.        
 



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.03.2018 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 06.03.2018 Salı günü 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 dördüncü maddesinde yer alan, 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 ihtiyaç duyulan bal dolum, paketleme ve etiketleme 
makinelerinin temin edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan 

raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, alınan malzemenin Tarım Müdürlüğüne verilmesi, 
Bakanlığın genç çiftçilere yönelik uygulanan projesi kapsamında üretim yapan çiftçilerin faydalandırılması ve proje 
maliyeti olan 22.500,00 TL +KDV tutarının meclis kararına yazılması hususunu dile getirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, proje maliyetinin kararda belirtilmesi suretiyle komisyon raporları doğrultusunda gerekli olan bal dolum, 
paketleme ve etiketleme makinelerinin İl Özel İdaresi tarafından temin edilerek İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 
teslim edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda 
ilgili birim ve kurumlar ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele 
konularında gerekli çalışmaların yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, 
öncellikle kırsalda olmak üzere İlimizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla, İl Özel İdaresinin 
koordinasyonunda Güvenlik Birimleri ve ilgili Kurumların işbirliğinde bir program dâhilinde farkındalık ve bilinçlendirme 
eğitimlerinin verilmesi, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen okul öğrencilerine ve amatör spor kulüplerine spor 
malzemesinin temininin yanı sıra bu kapsamda ihtiyaç duyulacak eğitim, ulaşım, araç gereç, basılı malzeme gibi diğer 
eğitim materyallerinin teminine yönelik gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılması suretiyle 
yukarıda belirtilen çalışmaların takip edilerek, neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Terörle mücadele faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan analiz hizmetlerinin (HTS, Hesap Hareketleri v.b.) yürütülmesi amacıyla 
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Analiz Büro Amirliği Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Work Station (İş Bilgisayarı)- Monitör ve Yazıcı (Geniş Format Çizici) yazıcının satın alınması ile ilgili İl 
Emniyet Müdürlüğünün 06.03.2018 tarih ve 234 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. 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 07.03.2018 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 07.03.2018 Çarşamba günü saat 10.00’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, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi 
kanalizasyon ve sulama tesisleri ile diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve bunun 
için mali kaynak temin edilmesi 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, İdare tarafından Yenilenebilir Enerji Sisteminin kurulacağı alanların tespit edilmesi, bu alanlarda kurulacak enerji 



 

sisteminin maliyetinin araştırılması, bu konularda faaliyet gösteren işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden 
yardım alınarak proje geliştirilmesi hususunda gelinen aşamanın gözden giderilmesi, yer ve ödenek temini ile teknik 
açıdan varsa yaşanan sorunların giderilmesi için birlikte çözüm yollarının aranması, bu çalışmaların tamamlanmasının 

ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
        
Gündemin yedinci 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 raporunda belirtildiği gibi, yerli pembe-kırmızı domates ve kahvaltılık kıl biber 
çeşidini geliştirme projesi, çiftçilere sertifikalı kiraz fidesi verilmesi, farklı bölgelerde kivi projesi uygulanması, kokulu üzüm 
projesi, ceviz yetiştiriciliği projesi, ürün satış reyonu yapılması, birçok bölgede ve köyde yüksek kapasiteli gölet ve su 
toplama havuzları yapılması; iş kurma isteğinde olan engeliler ve gençler ile köylerde hayvancılık, arıcılık, seracılık, el 
becerileri ve bahçecilik alanlarında faaliyet gösterecek olan talep sahiplerine mikro kredi verilmesi, Aronya Meyvesi, 
Trabzon Hurması, Zeytinde Periyodisinin Kırılması Projesi, Kıvırcık Koyunu ırkının daha da geliştirilmesi adına 60 adet 
damızlık koçun temin edilerek üyelere dağıtılması projesi, tarım ürünlerinin geliştirilmesi projesi kapsamında 10 dekar 
Aronya Tesisi, 20 dekar Çilek Tesisi, 50 dekar Trabzon Hurması ile 50 dekar Ceviz Tesisi Projesi hayata geçirilmiş olup, 
Yalova İlinde hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında 5.000 adet buzağı ölümlerinin 
önlenmesi projesinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla hayata geçirilmesi, bundan böyle de köy sakinlerinin refah 
düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyetteki projeler geliştirilmesi 
amacıyla, İl Özel İdaresi tarafından Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Goji 
Berry Üzümü, Lavanta ve Yalova’nın iklim şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin hangileri olduğuna dair 
bilgi alınması ve alınacak bilgi ışığında gerekli raporun hazırlanarak meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.03.2018 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 08.03.2018 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami 
Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ertan 

Şener’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Ertan Şener’in Meclis Başkanlığına hitaben 
vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, iki (2) gün izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama 
Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan 
tesisler ile turizm merkezlerinden, İdare tarafından ruhsat verilen işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynaklar için su 
kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Yalova İli sınırları içerisinde 
bulunan jeotermal kaynakların daha etkin, verimli ve yenilenebilir şekilde kullanılmasına imkân tanımak ve mevzuat 
gereklerini yerine getirmek amacıyla; jeotermal kaynak suyunu dolaylı ya da dolaysız kullanan işletmelerden gayrisafi 
hasılanın %1’i oranındaki idare payının hiçbir ihmale mahal bırakmadan tahsil edilmesi, ayrıca turizm bölgelerinde ve 
bu bölgelerin dışında İl Özel İdaresinden işletme ruhsatı alarak jeotermal kaynak kuyusu işletme tarafından açılmış ve 
dağıtım şebekesi işletme tarafından yapılmış jeotermal su işletmeciliğini yapan turizm tesislerine (turizm belgeli tesisler) 
ait kuyu çıkışına sayaç takılmak suretiyle, beher m³’ü için jeotermal su kullanım bedelinin ₺0,05 (beş kuruş) 
olarak belirlenmesi ve buna göre jeotermal kaynak kullanım bedelinin tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi hususu oylandı 
ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  

         
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresinin 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunda tespit edilen 
jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları dolaylı ya da dolaysız kullanan kurum ve kuruluşlardan tahsil edilecek 
gayrisafi hasılanın %1’i oranındaki idare payı ile turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde 
bulunan tesisler ile turizm merkezlerinden, jeotermal kaynak suyunu kullanan işletmelerden tahsil edilecek m³ bazında 
jeotermal su kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, il genel meclisinin gündeminde bulunan ve aynı 
içerikte olan jeotermal kaynakları kullanan işletmeler için su kullanım bedelinin belirlendiği anlaşıldığından, bu konuda 
başkaca herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığı hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 06.03.2018 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç 



 

duyulan Work Station (İş Bilgisayarı) Monitör ve Yazıcının (Geniş Format Çizici) satın alınması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; terörle mücadele faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan 
analiz hizmetlerinin (HTS, Hesap Hareketleri v.b.) yürütülmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü 

bünyesinde kurulması planlanan Analiz Büro Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere Work Station (İş Bilgisayarı), 
Monitör ve Yazıcının (Geniş Format Çizici), İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim 
edilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları faslında bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.      
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2018 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Subaşı Beldesinin unutmaya yüz tutmuş geleneklerinin 
korunması ve yaşatılması amacıyla, göçü yaşamış 12 kadına ait çeyiz sandığının toplandığı ve öykülerinin yazıldığı “Sandık 
Öyküleri” adlı çalışmanın kitap haline getirilerek basımının yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Subaşı Beldesinin unutmaya yüz tutmuş 
geleneklerinin korunması ve yaşatılması için araştırmalar yapmak, bu araştırmalardan elde edilecek bilgileri düzenleyerek 
belde halkı ve ilimizle paylaşmak için, Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu tarafından Subaşı İlkokulu Göç Müzesi’nin 4. 
Kuruluş yıldönümünde “Sandık Öyküleri” adı altında gerçekleştirilen sergide, göçü yaşamış 12 kadına ait çeyiz sandığının 
toplandığı ve öykülerinin yazıldığı “Sandık Öyküleri” adlı bir çalışma yapılmış olup, İlimizin kültür değerlerinin ve 
geleneklerinin korunması ve tanıtılması amacıyla yapılan bu çalışmanın İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
kanalıyla kitap haline getirilerek basımının yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Baskı ve Cilt Giderleri faslında 
bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2018 tarihli birinci birleşimin birinci oturumunda 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Çiftlikköy-Taşköprü Beldesi sınırları 
içerisinde faaliyet halindeki sanayi kuruluşlarının yer aldığı alanda kurulan ve İl Özel İdaresinin de %6 katılım payı ile 
ortağı olduğu Yalova Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri İleri Teknolojik Malzemeler (YALKİM) İhtisas OSB’nin her 
türlü giderlerinin Yalova Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri İleri Teknolojik Malzemeler Derneği tarafından 
karşılanacağına yönelik ek protokol yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis 
Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Sanayi Bakanlığı tarafından OSB Kanununda yeni bir düzenlemenin yapıldığını, bir 
çok çevrenin burayı rant kapısı olarak gördüklerini ve buradaki arsaların bu şekilde değerlendirdiklerini, bu konuda yetkili 
ve sorumlu olan kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevi ciddiyetle yapmaları gerektiğini dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin ortaklık payına isabet eden katılım payı, 
kamulaştırma bedeli, cari harcama ve diğer her türlü giderlerin Yalova Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri İleri 
Teknolojik Malzemeler Derneği tarafından karşılanacağına yönelik hazırlanan ek protokolün taraflarca imzalanması 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
          
İlimiz, Altınova İlçesi, Havuzdere Köyünde 1982 yılında Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen alanın, Altınova Belediyesinin 
başvurusu üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce zemin etüdü yapımına onay verilmiş ve yapılan çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan yaklaşık ₺358.248,00 tutarındaki proje maliyetinin tamamının belediye tarafından karşılanmasının 
mümkün olmadığı belirtilmiş olup, anılan projenin İl Özel İdaresi ile Altınova Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata 
geçirilmesi talebi ile ilgili Altınova Belediye Başkanlığının 08.03.2018 tarihli ve 698 sayılı yazıları okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, buranın belediyenin yetki ve sorumluluk 
alanında olduğunu, bu gibi konularda ortak proje adı altında bazı kurumlara il özel idaresi bütçesinden destek verdiklerini, 
kısıtlı olan il özel idaresi bütçesiyle yerine getirilmesi gereken birçok önemli yatırım ve hizmetin bulunduğunu, mücavir 
alandaki köylerin imar işlemlerinin belediye tarafından yapıldığını ve emlak vergisi ve benzeri vergilerin belediye 
tarafından tahsil edildiğini, dolayısıyla buralara hizmetlerin belediye tarafından götürülmesi gerektiğini, bunun da genel 
bir sorun olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.03.2018 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mart ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 09.03.2018 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami 
Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri,  izinli 
sayılan Ertan Şener’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam 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 teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı 
çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Sayın Valimizin koordinasyonunda temel hedef, ilke, 
strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni 
Planı çalışmalarından çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim edilerek meclise sunulması için tüm İhtisas 
Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip 
yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova 
Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı 
ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli 
bulguların olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde 
ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 08.03.2018 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Altınova İlçesi, Havuzdere Köyünde 1982 yılında Afete Maruz 
Bölge olarak ilan edilen alanın, Altınova Belediyesinin başvurusu üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce zemin etüdü 
yapımına onay verilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yaklaşık ₺358.248,00 tutarındaki proje maliyetinin 
tamamının belediye tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı belirtilerek, anılan projenin İl Özel İdaresi ile ortaklaşa 
hayata geçirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; Altınova İlçesi, Havuzdere Köyünde “Afete Maruz Bölge” olarak ilan edilen alanın zemin 
etüdüne yönelik proje çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmaya göre proje maliyeti yaklaşık olarak ₺358.248,00 olduğu, 
işin aciliyetine binaen proje maliyetinin tamamının belediye tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, 
anılan projenin 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi ile Altınova 
Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi, söz konusu proje bedelinin ödenmesinde kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (İmar Planlarının Yapım Projesi) faslında bulunan ödenekten, Altınova Belediyesinin 
hesaplarına toplam ₺125.000,00 ödenek aktarılması, projenin gerçekleştirilmesi ve ödemenin yapılmasının ardından 
dosyasında muhafaza edilmek üzere ilgili belediye tarafından hakediş belgelerinin birer örneğinin İl Özel İdaresine 
gönderilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Nisan ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Nisan ayı olağan toplantısının 02.04.2018 Pazartesi günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 
Mart ayı olağan toplantısına son verildi.  


