
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.11.2016 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. maddesine dayanılarak çıkarılan 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2017 
Yılı Bütçe Tasarısının görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 01.11.2016 tarih ve 4698 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
2017 Yılı Bütçe Tasarısının yasal süresi içerisinde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin yerine 
getirilmesinde İdarenin mevcut personel sayısı yeterli olmadığından, yazıda belirtilen nitelik ve sayıdaki personelin, 
4734 Sayılı Kanun hükümlerine göre 2017 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması ve bu personellere 
ödenmek üzere gerekli ödeneğin ayrılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.10.2016 
tarih ve 4657 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak 
olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi husus oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Görülen lüzum üzerine, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğin “görüşmeler ve yönetim” başlığı altındaki 11. 
maddesi gereğince, gündemin sekizinci maddesinin dokuzuncu madde olarak, dokuzuncu maddesinin ise sekizinci 
madde olarak yer değiştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.11.2016 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.11.2016 Salı günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden 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 Genel Meclisinin 29.12.2013 tarih ve 160 sayılı kararına istinaden, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi (5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 49) ve İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16.01.2007 gün ve 2007-10 sayılı genelgeleri doğrultusunda ihdas edilen ve 
münhal bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulan toplam 5 adet teknik personelin 2017 yılında 
sözleşmeli olarak çalıştırılması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 26.10.2016 tarih ve 4615 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi.  
  
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen 
ve enerji sarfiyatı yüksek olan sondaj, terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz ve yenilenebilir enerji 
sistemine kavuşturulabilmesi için güneş panellerinin kurulmasının yanı sıra mahsuplaşma ve hibe yoluyla kaynak 
temin edilmesine imkan tanınması amacıyla İdare tarafından yapılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında 
Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, Mecidiye-Hayriye Köyleri civarında Bereket 
Enerji Firmasının çekmiş olduğu hatların olduğunu, burada yapılan çalışmalardan yararlanılarak gerekli hazırlıkların 
yararlanabileceği hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporları 
doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak, sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun 



 

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

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.11.2016 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.11.2016 Perşembe günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden 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 beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. 
maddesindeki "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu 
kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır..." hükmüne istinaden, İl Özel İdaresi personelinin 
müktesebine uygun olarak hazırlanan Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadrolarda derece 
değişikliği yapılması ile İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 26.10.2016 
tarih ve 4613 sayılı yazıları ile eki derece değişikliği cetveli okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu içerisindeki köylerimizde bulunan 
içme suyu depolarının mevcut durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, bağlantı hatları ve su debi 
miktarları, mevcut nüfus ve gelecekteki nüfus artışına cevap verip veremeyeceği gibi konuların İdare tarafından 
araştırılması ve tespit edilecek sonuca göre gerekli bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi,  İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanındaki köylerimizde bulunan içme suyu depolarının 
mevcut durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, bağlantı hatları ve su debi miktarları, mevcut nüfus ve 
gelecekteki nüfus artışına cevap verip veremeyeceği konularının araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre bundan 
sonraki yatırım planlarının belirlenmesi, bütçe görüşmelerinde bu hususların esas alınarak buna göre ödenek 
ayrılması ve içme suyu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak 
sonucunun yazılı olarak komisyonlara bildirilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.11.2016 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN  
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  

   
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.11.2016 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden 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 yedinci maddesinde yer alan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde olan Atatürk ve Çocuk 
Müzesinin temizlik hizmeti alım ödeneğinin tamamının kullanıldığı anlaşıldığından, 2016 yılının son üç aylık temizlik 
hizmetinin alım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺3.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl 
Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2016 tarih ve 4692 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, İl Genel Meclisinin bu ayki (2016 Kasım) toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere, söz 
konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Gündemin sekizinci 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 ettiğinden, var olan sorunların giderilmesi ve tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Sayın 
Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni 
Planı konusundaki çalışmaların değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 1/25000 ölçekli plan, Yalova Belediyesi ile birlikte yapılırken 
sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili çevrelerin katılımıyla toplantılar düzenlendiğini, belediyelerin eksik ve yanlış 
talep ve teklifleri nedeniyle planın yetersizliğinin ortaya çıktığını, bu konuda Sayın Valimizin detaylı bir şekilde 
bilgilendirilmesi gerektiğini, sivil toplum kuruluşlarının ve akademik çevrelerin katılımıyla konunun enine boyuna 
tartışıldıktan sonra vatandaşın beklentisini karşılayacak şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak plan 
yapılmasının daha doğru olacağını, Sayın Valimizin koordinesinde Belediye Başkanlarının bizzat iştirak etmesi, tüm 
tarafların görüş ve önerilerinin alınması, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları ve ilgili diğer odalar ile akademik 
çevrelerin katılımıyla, planın önemi, temel hedef, ilke politikalarına uygun bir şekilde hazırlanarak onaya 
sunulmasının gerekli ve yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Murat Bektaş söz alarak, Bahar Doğan 
beyin görüşüne katıldığını, üniversite, eğitim alanları, Yalova’nın gelişimine paralel olarak kamu kuruluşlarının 
konuşlanacağı alanların sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, diğer eksikliklerin ortaya çıkarılarak hassasiyet içerisinde, 
sadece yapılaşma taleplerine bağlı kalınmadan uzun yıllar halkın taleplerinin karşılayacak planın ortaya çıkarılması, 
Sayın Valimizin koordinesinde yürütülecek olan plan çalışmalarının önem ve ehemmiyetinin farkında olarak duyarlı 
ve hassas bir şekilde çalışma yapılarak onaya sunulması için İl Genel Meclisi İmar Komisyonu, Belediye Başkanları, 

Belediye İmar Komisyonu ve İmar yada ilgili Müdürlerin katılımı ile bir komisyonun kurulmasını teklif ediyorum 
dedi. Fehmi Öncü söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise detaylı bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 2007 yılında plan yapılırken İl Genel 
Meclis Başkanı, Belediyelerin İmar Müdürleri ve İmar Komisyon Başkanlarının katılımıyla Sayın valimizin 
koordinesinde sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ilgili paydaşların iştiraki ile yapılan uzun çalışmalar sonucunda 
1/25000 ölçekli çevre düzeni planının ortaya çıktığını, daha sonra belediyelerin özellikle yapılaşmayla ilgili planın 
temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil eden düzenlemeler yaparak onay için Çevre Bakanlığına 
göndermelerinden sonra problemlerin ortaya çıktığını, bu nedenle 1/50000 ölçekli plan yapma gereği 
duyulduğunu, yeni plan yapılırken eskisinden ders alınarak uzun süre İlin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm 
belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, ilgili kamu kurumlarının yetkililerinin katılımı ile hassas bir çalışma 
yapılarak ortaya çıkan planın onaya sunulmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Sayın Valimizin koordinasyonunda temel hedef, 
ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede çalışmalarına başlanan 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.11.2016 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.11.2016 Cumartesi günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlanmadan 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 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köy ve turizm alanlarında turizm değerlerinin tespit edilmesi ve tanıtımı ile 
ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların başlatılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi kanalıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalova Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Yalova Turizm Birliğinden, İlimizde 
var olan tarihi ve tescilli kültür/turizm varlıkları hakkında yazılı bilgi alınması, alınacak bilgi ışığında köylerimizin 
kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması ve ortaya çıkacak kültür ve turizm değerlerinin tanıtımının yapılarak 
İlimizin ekonomisine ve halkımızın hizmetine sunulması yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İlimiz, Altınova İlçesi, Havuzdere-Geyikdere Köyü bağlantı yolu geçmiş 
yıllarda talep üzerine İl Özel İdaresi Köy Yolları ağından çıkartılmış, ancak bu yolun üzerinde evlerin olması ve 
Geyikdere Köyü’ne ulaşımın bu yoldan sağlanacak olmasından dolayı bahse konu yolun İl Özel İdaresinin köy 



 

yolları ağına tekrar alınarak bakım ve onarımının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, bakım ve 

onarımı istenen yolun bulunduğu bölgenin afet (heyelan) riski taşıması nedeniyle konu hakkında yetkili ve sorumlu 
kurum tarafından çalışma başlatılmış olup, başlatılan çalışmanın tamamlaması ve bu bölgenin afet riski (heyelan) 
taşıyan bölge olmaktan çıkarılmasından sonra söz konusu yolun İl Özel İdaresinin yol ağına alınarak bakım ve 
onarım işlerinin yaptırılmasının uygun olacağı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.11.2016 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine 06.11.2016 Pazar 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, İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6. maddesiyle İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk kapsamında bulunan köylere 
götürülmesi gereken alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli mali kaynağın temini amacıyla 
İdare tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 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; köylerimizdeki arazi yapısı, iklim şartları, nüfus yoğunluğu gibi 
hususlar göz önünde bulundurularak, alınacak verim, sağlayacağı fayda ve sürdürülebilir kıstaslar çerçevesinde, 
Altınova İlçesi, Sermayecik Köyünde uygulanan çilek projesi, farklı köylerde uygulanan ceviz yetiştiriciliği, kokulu 
üzüm projesi, ürün satış yerleri (reyon) gibi alternatif projeler seçilerek programa alınması ve bütçe çalışmaları 
sırasında bu projelerin hayata geçirilmesi için ödenek tahsis edilmesinin yanı sıra köylerimizde yapılması önem ve 
öncelik arz eden ve maliyeti yüksek olan alt ve üstyapı hizmetleri ile ilgili projeler geliştirilerek, ilgili Kuruluşlardan 
veya Bakanlıklardan ödenek talebinde bulunulmasına yönelik başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, Uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, İl Özel İdaresinin 
mülkiyetindeki okul bahçelerine kurulan veya kurulması istenen ATM yerlerinin kiraya verilmesinde elde edilen 
gelirin okul aile birliklerine bırakılması ve ihale ve sözleşmelerin kimler tarafından yapılacağının netliğe 
kavuşturulmasının yanı sıra Merkez ve İlçelerdeki okul bahçelerinde kurulması planlanan ATM yerlerinin talep 
sahibi bankalara veya diğer şahıs ve firmalara kiraya verilmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.11.2016 Pazartesi günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 07.11.2016 Pazartesi günü saat 09.30’da 
Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden 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 üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Çalışma 
ve Performans Programı hakkında tüm ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, bütçe gerçekleri göz önünde bulundurularak, meclis tarafından 
gerekli görülen projeler varsa bu projelerin ilave edilmesi ve buna bağlı olarak programda revizyon yapılması 



 

suretiyle, uygun görülen projelerin 2017 yılı performans programına alınarak bütçe imkânları çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 04.11.2015 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Atatürk ve Çocuk Müzesinin temizlik 
hizmetlerinin yerine getirilmesi işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2016 yılı bütçesinden ₺3.000,00 
ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi 
gereğince, İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 33 00 00 013 9 93 05 
03 05 Panel Konferans Seminer ve Çalıştay Giderleri için ayrılan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan 
ödeneğin ₺3.000,00 sinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Kurumsalı altındaki 44 77 47 00 08 01 3 9 37 -05- 
03 5 Atatürk ve Çocuk Müzesi Hizmet Alım Projesi fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.11.2016 Salı günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine 08.11.2016 Pazartesi günü saat 10.00’da 
Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden,  Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Ahmet Kaya, İlami 
Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, 
Muharrem Soyer’in ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına 
hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 
01.11.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara havale 
edilen, İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Ardından on iki maddelik Bütçe Kararnamesi madde madde okundu, ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 01.11.2016 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinde yeterli nitelik ve 
sayıda eleman olmadığından, meclise teklif edilen yazıda belirtilen sayıda elemanın hizmet alımı yöntemiyle 
çalıştırılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel 
İdaresinin görev ve yetki alanında bulunan köylerin altyapı hizmetleri, derelerin temizliği, içme suyu inşaatları, 
kanalizasyon çalışmaları, köy yolları stabilize yapımı hizmetleri için 6 (altı) adet İş Makinesi Operatörü, 8 (sekiz) 
adet Ağır Vasıta Şoförü, 1 (bir) adet Metal Şekillendirici veya Kaynakçı, 1 (bir) adet Atölye Motor Ustası, 1 (bir) 
adet Yağcı ile 2 (iki) Asfalt Plent Tesisinde Çalışacak İşçinin yanı sıra, İl Özel İdaresi Ana ve Ek Hizmet Binaları ile 
Vali Makam ve Konağının temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için 6 (altı) adet Temizlik Görevlisi, İl Özel 
İdaresinde yeterli teknik eleman olmadığından, 1 (bir) adet Maden Mühendisi, 2 (iki) adet İnşaat Teknikeri, 1 
adet Elektrik Teknikeri ve 1 adet Harita Teknikerinin, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla hizmet 
alımı yöntemiyle yapılacak sözleşme çerçevesinde 2017 yılında çalıştırılması, giderinin ise İl Özel İdaresinin 2017 
Yılı Bütçesinin ilgili faslından karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İlimiz Köylerinde organik üretim ve yerel ürünlerin üretim artışları için yapılan çalışmalardan bahisle, 2017 yılı 
bükçe imkanları çerçevesinde “Yerli Pembe-Kırmızı Domates ve Kıl Biber Projesi için İl Özel İdaresi bütçesinden 
gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
09.11.2016 tarih ve 4785 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki 
toplantıda karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Öğrencilerin psikolojik ve bedensel yönden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olmalarına, gelişimlerine, serbest 
zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazanmalarına ve kendilerini ortaya koymalarına imkan sağlamak amacıyla, 
öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmesi ve madde bağımlılığından korunması bakımından, müsabaka, ders ve 
antrenmanlarda kullanacakları spor malzemelerinin alım giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 09.11.2016 tarih ve 4784 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin bu ayki toplantıda karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Sermayecik Köyü Meydan Düzenlenmesi ve Çilek Şelalesi Yapım Projesi için İl Genel Meclisinin 04.06.2016 tarih ve 
97 sayılı kararı ile ₺20.196,68 ödenek tahsis edilmiş, ancak; yerel olarak ilk defa uygulanması planlanan ve özgün 

nitelikte olan projede yapılan zorunlu değişiklikler nedeniyle projenin toplam maliyeti KDV dahil ₺80.139,70 tutara 
ulaşmış olup, projenin hayata geçirilmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl 
Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 09.11.2016 tarih ve 4786 sayılı yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantıda karara bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.11.2016 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine 09.11.2016 Çarşamba günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden 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 beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 2017 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi 
Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 2017 Mali Yılı 
Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺222.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.11.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ONUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine 10.11.2016 Perşembe günü saat 15.30’da 
Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan 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 altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺3.476.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde,   İl Özel İdaresi Mali 
Hizmetler Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺2.766.000,00, 02 Savunma Hizmetleri 
için tahmin edilen ₺210.000,00 ve 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺500.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.11.2016 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine 11.11.2016 Cuma 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 on yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 2017 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺7.262.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon 
eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen 
₺7.262.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.11.2016 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine 12.11.2016 Cumartesi 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, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hüseyin İnce, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya 
iştirak ettikleri, Hasan Çetinkaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek 
meclis çalışmalarına devam edildi.   
       
Gündemin on sekinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğine ait 2017 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺50.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺50.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.054.000,00 olarak tahmin 
edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. 
Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺1.054.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 13.11.2016 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine 13.11.2016 Pazar 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 on dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2017 
yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺6.425.000,00 olarak tahmin edilen bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde 
tek tek okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺820.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi.              



 

 
06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺220.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi oybirliğiyle kabul edildi.    
 
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺50.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
09-Eğitim Hizmetleri için tahmin edilen ₺5.335.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 
toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 13.11.2016 önergesi okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; yenilenebilir 
enerji sistemi projesinin hayata geçirilmesi için İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinde fasıl maddesi açılması 
ve açılacak olan fasıl maddesine gerekli ödeneğin ayrılması konusunun, bu ayki toplantıda karara bağlanmak 
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 14.11.2016 Pazartesi günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine 14.11.2016 Pazartesi 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, 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 yirminci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺3.660.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğünün; 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺440.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi.    
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺1.520.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle 
kabul edildi. 
05-Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin edilen ₺750.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺950.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 14.11.2016 önergesi okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimizde, 
Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında mevcut kaynakların yok olma riski 
hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal 
kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme başvurusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak rezervleri 
hakkında yapılacak bilimsel çalışmalar için İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinde fasıl maddesi açılması ve 
açılacak olan fasıl maddesine gerekli ödeneğin ayrılması konusunun, bu ayki toplantıda karara bağlanmak 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 15.11.2016 Salı günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 



 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine 15.11.2016 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 yirmi birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. ₺535.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, Tarımsal Hizmetler için 
ayrılan ₺525.000,00 ödeneğin yetersiz olduğunu, yeni ürünler ile ilgili model proje üretip hayata geçirilmesi için 
daha fazla ödeneğe ihtiyaç olduğunu, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü her İlçenin iklim ve arazi şartlarına uygun 
örnek projeler geliştirip faaliyete geçirilmesi yönünde çalışma başlatmasının gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün gider bütçesinin oylamasına 
geçildi; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺10.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 

düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi.    
 
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺525.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 16.11.2016 Salı günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine 16.11.2016 Çarşamba günü saat 
10.00’da Meclis Birinci Başkan Vekili İbrahim Akay’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, İbrahim 
Akay, Ahmet Kaya, İlami Başkan, Muharrem Soyer, Murat Bektaş Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 
toplantıya iştirak ettikleri, Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak 
etmeyen üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin yirmi ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. ₺5.205.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺5.075.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.    
 
08-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺130.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.    
 
        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 17.11.2016 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

         
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine 17.11.2016 Perşembe 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 yirmi üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2016 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama 
programı üçer aylık dilimler itibariyle görüşüldü. Projeksiyon eşliğinde 3’er aylık ayrıntılı harcama programı 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresinin 2017 yılı için tahmin edilen 
₺27.889.000,00 gider bütçesinin ayrıntılı harcama programı 3’er aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden ayrı 
ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve serbest nakit karşılığı gösterilmek 
suretiyle İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan ₺3.800.000,00 tutarındaki ek gelirin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca, bütçenin 
ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile söz konusu ek gelirin yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama kalemlerine 
gider olarak kaydedilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 17.11.2016 tarih ve …. sayılı 
yazıları ile eki bütçe cetveli okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantıda karara 
bağlanmak üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. 
maddesi gereğince, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde 
geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla İl düzeyinde hazırlanan Stratejik Planın, Kurum düzeyinde izlenebilir ve 
ölçülebilir olacak şekilde revize edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 17.11.2016 
tarih ve …. sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesinde 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 21. EMITT (Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat) Fuarında, İlimizin kültür ve turizm alanında marka değeri olan, doğal ve tarihi 
dokusu, kaplıcaları, denizi ve eko turizmi açısından birçok zenginliği içinde barındıran değerlerin tanıtımını yaparak 
İlimiz turizminin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, katılımın sağlanacağı fuar faaliyetlerinde kullanılmak üzere İl 
Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli 16.11.2016 tarih ve 4916 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantıda karara bağlanmak üzere incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Süper Ligde ve Avrupa Liginde müsabakalara devam eden ve ulusal ve uluslararası arenada İlimizi ve Ülkemizi 
başarıyla temsil eden Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımının ihtiyacı olan 4 adet Basketbol Sandalyesinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla temin edilerek adı 
geçen kulübe teslim edilmesi ile ilgili Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün 11.11.2016 tarih ve 18 sayılı talep 
yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, en çok 
yardımı yaptığımız halde, basında veya adı geçen kulübün ilgilileri ve yetkililerinin demeçlerinde ya da 
organizasyon faaliyeti esnasında İl Özel İdaresi kaynaklarından sağladığımız yardıma değinmediklerini, çok cüzi 
yardım yapan ama reklamını yapmayı bilen ve seven kişi yada kuruluşlara basında veya diğer ortamlarda abartılı 
bir şekilde yer verildiğini, yardım yapılacak dernek veya kuruluş yetkililerinin, yardımı yapan kurum ve kuruluşlara 
organizasyon konuşmalarında ve basına verdikleri demeçlerde buna dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantıda karara bağlanmak 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 18.11.2016 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine 18.11.2016 Cuma günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına 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 yirmi dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 

sınıflandırmanın birinci düzeyi müzakereye açıldı. Projeksiyon eşliğinde gelir kalemleri hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde;  
 
İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi Bölümler İtibariyle: 
 
1- Vergi Gelileri olarak tahmin edilen ₺40.000,00, 2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak tahmin edilen 
₺247.000,00 ve 3- Diğer Gelirler (İller Bankası - Faizler) olarak tahmin edilen ₺27.602.000,00 gelir bütçesi 
kalemleri bölümler itibariyle ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Altınova İlçesinde 487 sporcusu ile faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası karşılaşmalara güreş, boks, tekvando 
ve halter dallarında sporcu yetiştiren, Altınova Tersaneler Spor Kulübünün ihtiyacı olan spor malzemelerinin alım 
işinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi ile ilgili Altınova Kaymakamlığı Köylere 
Hizmet Götürme Birliğinin 07.11.2016 tarih ve 1659 sayılı yazıları ile eki Altınova Kaymakamlığı Tersaneler Spor 
Kulübünün 07.11.2016 tarih ve 2016-32 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantıda karara bağlanmak 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 19.11.2016 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine son verildi. 
 

 İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine 19.11.2016 Cumartesi 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 yirmi beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin Finansman Programı 
müzakereye açıldı. Finansman kalemleri hakkında projeksiyon eşliğinde meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; 
         
İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Finansman Programı: 
Birinci 3 aylık döneme ait ₺6.972.250,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 
İkinci 3 aylık döneme ait ₺6.972.250,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 
Üçüncü 3 aylık döneme ait ₺6.972.250,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 
Dördüncü 3 aylık döneme ait ₺6.972.250,00 gelir tahmini oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinde yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. 
maddesi gereğince, 2017 Mali Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin her biriminin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi, ayrıntılı harcama programlarının ise üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, gelir 
bütçesinin finansman ve ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyleri itibariyle toplamları üzerinden ad okunmak 
suretiyle bölüm bazında yapılan oylaması sonunda, gelir ve gider bütçesinin denk bir biçimde ₺27.889.000,00 
olarak tahmin edilerek, oylama cetvellerinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
           
İl Genel Meclisinin 17.11.2016 tarihli on yedinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve 
serbest nakit karşılığı gösterilmek suretiyle İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan ₺3.800.000,00 tutarındaki ek 
gelirin, bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama kalemlerine gider 
olarak kaydedilmesi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, 2016 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ₺3.800.000,00 
tutarındaki ek gelirin bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile söz konusu ödeneğin ekli cetvelde belirtildiği 
şekilde, ₺1.200.000,00 sinin Kanalizasyon Kredisi Geri Ödemesi faslına, ₺250.000,00 sinin Köy Binaları ve Sosyal 
Tesis Binaları Yapım Bakım ve Onarım Giderleri faslına, ₺10.000,00 sinin, yeni açılacak olan Yenilenebilir Enerji 
(Güneş-Rüzgar) Sistemleri Projeleri faslına, ₺10.000,00 sinin, yeni açılacak olan Jeotermal Kaynaklar Rezerv Tespit 
Giderleri faslına, ₺1.485.000,00 sinin Yol Yapım Giderleri faslına, ₺50.000,00 sinin Bitkisel Üretimi Geliştirme 
Projesi faslına, ₺400.000,00 sinin Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri faslına, ₺325.000,00 sinin Amatör 



 

Spor Kulüplerine Malzeme Alımı faslına, ₺70.000,00 sinin ise yeni açılacak olan Okullara Spor Malzemesi Alım 
Projesi faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         
İl Genel Meclisinin 08.11.2016 tarihli sekizinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İl Genel Meclisinin 04.06.2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile Sermayecik Köyü Meydan 
Düzenlenmesi ve Çilek Şelalesi Yapım Projesi için tahsis edilen ödeneğin yetersiz olması nedeniyle ilave ödenek 
tahsis edilmesi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi, yerel olarak ilk defa uygulanması planlanan ve özgün nitelikte olan projede yapılan 
zorunlu değişiklikler nedeniyle projenin toplam maliyeti KDV dahil ₺80.139,70 tutara ulaşmış olup, projenin 
tamamının hayata geçirilebilmesi için İl Meclisinin 04.06.2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile Altınova İlçesi, 
Sermayecik Köyü Meydan Düzenlenmesi ve Çilek Şelalesi Yapım Projesi için tahsis edilen ₺20.196,68 ödeneğin 
yetersiz olmasından dolayı İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslında bulunan 
ödenekten, hakediş tutarı kadar ödeneğin Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması ve İl Genel 
Meclisinin 04.06.2016 tarih ve 97 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 08.11.2016 tarihli sekizinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İlimiz Köylerinde organik üretim ve yerel ürünlerin üretim artışları için yapılan 
çalışmalardan bahisle, 2017 yılı bükçe imkânları çerçevesinde “Yerli Pembe-Kırmızı Domates ve Kıl Biber Projesi 

için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin gözetim ve 
denetimi altında, Köylerdeki çiftçiler tarafından bu yönde geliştirilen projelere İl Özel İdaresi bütçe imkânları ve 
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli maddi desteğin sağlanmasının daha uygun olacağı kanaatine 
varıldığından, Yerli Pembe-Kırmızı Domates ve Kıl Biber Projesi için İl Özel İdaresi bütçesinden Yalova Ziraat 
Odasının talep yazıları doğrultusunda ödenek tahsis edilmesinin uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 08.11.2016 tarihli sekizinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesinde 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 
olan 21. EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat) Fuarı organizasyon giderleri için ₺20.000,00 
ödenek tahsis edilmesi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, bundan sonraki taleplerinde, ilimizi kültürel ve turizm değerleri açısından 
tanıtacak olan envanter ve diğer materyallerin hazırlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi kaydıyla, 
İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesinde 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve İlimizin kültür ve turizm 
alanında marka değeri olan doğal ve tarihi dokusu, kaplıcaları, denizi ve eko turizmi açısından tanıtımına katkı 
sağlayacağı düşünülen 21. EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat) Fuarı organizasyon giderlerinde 
kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi giderleri için 
ayrılan ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺20.000,00 sinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
Kurumsalı altındaki Ulusal ve Uluslararası Fuarlarda İlimizin Tanıtılmasına Yönelik Organizasyon Giderleri fasıl 
maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 20.11.2016 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ YİRMİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yirminci birleşimine 20.11.2016 Pazar 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. 
         
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 18.11.2016 tarihli on sekizinci birleşiminde incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Altınova İlçesinde 487 
sporcusu ile faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası karşılaşmalara güreş, boks, tekvando ve halter dallarında 
sporcu yetiştiren, Altınova Tersaneler Spor Kulübünün ihtiyacı olan spor malzemelerinin alım işinde kullanılmak 
üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; maddi imkânlarının yetersiz olması nedeniyle, Altınova İlçesinde 
487 sporcusu ile faaliyet gösteren ve ulusal ve uluslararası karşılaşmalara güreş, boks, tekvando ve halter 
dallarında sporcu yetiştiren, Altınova Tersaneler Spor Kulübünün ihtiyacı olan spor malzemelerinin Altınova 
Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla satın alınması, hakedişin İl Özel İdaresine gönderilmesinden sonra, İl 
Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı faslında bulunan ödenekten, 
hakediş tutarı kadar ödeneğin adı geçen birlik hesabına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  



 

İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 08.11.2016 tarihli sekizinci birleşiminde incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna 

havale edilen, öğrencilerin psikolojik ve bedensel yönden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe sahip olmalarına, 
gelişimlerine, serbest zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazanmalarına imkân sağlamak amacıyla, müsabaka, 
ders ve antrenmanlarda kullanacakları spor malzemelerinin alım giderleri için ödenek tahsis edilmesi teklifi 
hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; söz konusu müsabaka, ders ve antrenmanlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan spor 
malzemelerinin temin edilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı 
Bütçesinin Okullara Spor Malzemesi Alım Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
        
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 14.11.2016 tarihli on dördüncü birleşiminde, Meclis 
Başkanı tarafından verilen ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilen önergede belirtilen, İlimizde, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların rezervleri hakkında yapılacak 
bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Bütçesinde yeni fasıl maddesi açılması ve açılacak olan fasıl 
maddesine gerekli ödeneğin ayrılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2016 mali yılı bütçesinde yeni 
açılmış olan 44 77 31 00 01 3 9 96 -05- 03 5 1 01 Jeotermal Kaynaklar Rezerv Tespit Giderleri fasıl maddesinde 
ayrılan 10.000,00 ödeneğin, söz konusu jeotermal kaynakların rezerv çalışmalarında kullanılması hususu oylandı 

ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 13.11.2016 tarihli on üçüncü birleşiminde, Meclis 
Başkanı tarafından verilen ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilen önergede belirtilen, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi kanalizasyon ve sulama tesislerinin 
kesintisiz enerji sistemine kavuşturulması için yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 
2016 Mali Yılı Bütçesinde fasıl maddesi açılması ve açılacak olan fasıl maddesine gerekli ödeneğin ayrılması teklifi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; ek bütçeyle yeni açılan İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 31 00 01 3 9 95 -05- 06 5 
7 90 Yenilenebilir Enerji (Güneş-Rüzgâr) Sistemleri Projeleri fasıl maddesine gider olarak kaydedilen ₺10.000,00 
ödeneğin, kurulması planlanan yenilenebilir kesintisiz enerji sistemleri projelerinde harcanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Önergeler, Dilek ve Temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak; bir önceki gün 
çevre düzeni planı hakkında yapılan sunumun çok iyi hazırlandığını ve yol göstermek açısından faydalı olduğunu; 
ancak bu tür toplantıların ve sunum eşliğinde verilen bilginin her belediye veya kurum için ayrı ayrı yapılmasının 
doğru olmadığını, bu konularda yapılacak çalışmanın önceden Valinin imzasıyla tüm taraflara bildirilmesi 
gerektiğini, tüm sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, ilgili taraflar ve paydaşların bir arada olduğu ortak 
toplantılar düzenlemesi ve çevre düzeni planı konularının bu toplantılarda etraflıca tartışılmasının daha doğru ve 
yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti.  
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2016 yılı Aralık ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre Aralık ayı olağan toplantısının 01.12.2016 Perşembe 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 
2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısına son verildi.  


