
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.03.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.      
            
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 
5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 932 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 ikinci maddesinde yer alan, kurumsal bir yapıya sahip olan Yalova Tenis Kulübünün öğrenci velilerinden ve 
üyelerinden sağladığı bağışlar dışında bir gelirinin olmaması ve maddi imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, Yalova Tenis 
Kulübü Tesislerinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 4 adet Ulusal Turnuva için ihtiyaç duyulan 
malzemenin temini amacıyla İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, kurumsal bir yapıya sahip olan Yalova Tenis 
Kulübünün öğrenci velilerinden ve üyelerinden sağladığı bağışlar dışında bir gelirinin olmaması nedeniyle, Türkiye Tenis 
Federasyonu tarafından düzenlenen ve Yalova Tenis Kulübü Tesislerinde yapılacak olan 4 adet Ulusal Turnuva için talep 
yazılarında belirtilen 8, 9, 10, 12 ve 14 yaş grubundaki sporcuların ihtiyacı olan yaklaşık ₺10.600,00 tutarındaki 
malzemenin temini amacıyla, İl Özel İdaresi bütçesinin Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı faslından gerekli maddi 
desteğin sağlanması husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar 
kapsamında, terör örgütü ile irtibatı, iltisaklı veya aidiyeti bulunan şahıs, kurum veya kuruluşların tespit edilmesi, tespit 
edilenler hakkında gerekli tahkikatın yapılması aşamasında ihtiyaç duyulan ve İlimiz OHAL Bürosunun talep yazılarında 
belirtilen malzemelerin alınabilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi bütçesinde yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine 
gerekli ödeneğin aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları ile 
İl Emniyet Müdürlüğünün konu ile ilgili talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, anlaşılan o ki 
çok kapasiteli ve özellikli bir cihazın alınması talep edilmektedir. Savcılığın sürdürdüğü soruşmalar kapsamında acil ihtiyaç 
duyulan bu cihazın temini için konunun bu ayki mecliste karara bağlanmasının gerekli ve yararlı olacağını söyledi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 06.01.2017 tarihli ve 14 sayılı kararı ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğünün isimleri, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup, 
İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinde bu Birimlerin Kurumsalı altında ayrılan ödeneklerin, teklif yazısında belirtilen fasıl 
maddelerine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
24 saat esasına göre hizmet vermekte olan ve ödenek yetersizliğinden dolayı bakım ve onarımı yapılamayan eksi Çevik 

Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binasının bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 
ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 934 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek 
üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Kültür ve turizm alanında marka değeri olan, doğal ve tarihi dokusu, kaplıcaları, deniz ve eko turizm açısından birçok 
zenginliğe sahip, İlimizin bu zenginliğinin yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda geniş kitlelere tanıtılması amacıyla İl Turizm 
Envanteri, Yalova Tanıtım Broşürü, Yeşil Mavi Yol Broşürü, Kent Planı ve Afiş Basımı ile birlikte İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne bağlı Turizm Danışma Bürosunda kullanılmak üzere zaruri olan tanıtım materyallerinin basımı için İl özel 
İdaresi bütçesinden ₺15.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.03.2017 Perşembe günü saat 12.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.03.2017 Perşembe günü saat 12.30’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, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyünde bulunan ve 17 Ağustos 1999 yılında 
meydana gelen depremde orta hasarlı hale gelen, aynı zamanda ekonomik ömrünü doldurması neticesinde can ve mal 
güvenliği açısından tehlike arz eden mevcut muhtarlık binasının İl Özel İdaresi tarafından yıktırılarak, yerine yeni 
muhtarlık hizmet binasının yaptırılması teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyünde bulunan, aynı 
zamanda ekonomik ömrünü doldurması ve 17 Ağustos 1999 yılındaki depremde orta hasarlı hale gelmesi neticesinde can 
ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden mevcut muhtarlık binasının yıktırılarak, yerine muhtarlık tarafından 
hazırlanacak proje çerçevesinde İl Özel İdaresi imkânları ile yeni bir sosyal tesis binası yaptırılması, bedelinin ise İl Özel 
İdaresinin 2017 yılı bütçesinin (Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Bakım Onarım Proje) faslında bulunan 
ödenekten karşılanması husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.        
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin 
sorumluluk alanında bulunan kültür ve turizm değerlerinin tespit edilerek tanıtılması ve ilimizin ekonomisine 
kazandırılması ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporların belirtildiği gibi; Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı (Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Ahmet 
TAŞAĞIL tarafından, İlimizdeki tescilli kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması, bu değerler hakkında proje 
geliştirilerek hayata geçirilmesi yol ve yöntemleriyle ilgili il genel meclisine sunulan bilgiler de dikkate alınarak, 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 varlıları hakkında yazılı bilgi 
alınması, yazılı bilgi alındıktan sonra, konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları karşılayamadığından ve 
sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bölge 
planı kararlarına uygun olarak idareler arası eşgüdüm esasları çerçevesinde 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 çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Plan müellifi ve plan koordinatörü tarafından projeksiyon eşliğinde meclise detaylı bilgi sunuldu. 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 Çevre Düzeni 
Planı çalışmaları sonucuna 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 03.03.2017 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.03.2017 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı.     
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
           
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyündeki yerleşim alanı içerisinde İl 
Özel İdaresi imkânları ile bir adet çok amaçlı sosyal tesis binasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 



 

İlimiz, Çınarcık İlesine bağlı Ortaburun Köyünde, yerleşim alanı içerisinde hazırlanacak proje ve keşif özeti doğrultusunda, 
İl Özel İdaresi imkânları ile bir adet çok amaçlı sosyal tesis binasının yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2017 yılı 

bütçesinin (Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Bakım Onarım Proje) faslından karşılanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyündeki yerleşim alanı içerisinde İl Özel 
İdaresi imkânları ile bir adet çok amaçlı sosyal tesis binasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık 
İlçesine bağlı Şenköy Köyündeki yerleşim alanı içerisinde hazırlanacak proje ve keşif özeti doğrultusunda İl Özel İdaresi 
imkânları ile bir adet çok amaçlı sosyal tesis binasının yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinin 
(Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Bakım Onarım Proje) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.03.2017 Cumartesi günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.03.2017 Cumartesi günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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, İlimizin kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması ve ortaya çıkacak 
kültür ve turizm değerlerinin tanıtımının yapılarak İlimizin ekonomisine kazandırılması ve halkımızın hizmetine sunulması 
amacıyla başlatılan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için, İdare tarafından İlimizdeki kültür ve turizm varlıkları ile ilgili 
envanter çalışmasının yapılması ve yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak envanter bilgileri ışığında konunun il 
genel meclisinde değerlendirilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 
ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim Akay tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
04.02.2017 tarihli sözlü önergesinde belirtilen; Komisyon Başkanı aracılığıyla, İlimizdeki kültür ve turizm varlıkları ile ilgili 
İdarece gerekli envanter çalışmalarının yaptırılması ve yaptırılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak envanter bilgileri 
ışığında konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi 
 
Gündemin onuncu 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 konularının araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre gerekli 
olan yapım, 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 konularında İdare 
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen sorunlarla ilgili tanzim edilen rapor ekte sunulmuş olup, ekte 
sunulan bilgilerin detaylı bir şekilde irdelenerek, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.03.2017 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mart ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MART AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Mart ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 05.03.2017 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 

ve önem ve öncelik arz eden alt ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali kaynağın temini amacıyla gelir 
arttırıcı mahiyette gerekli çalışmanın başlatılması 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; Altınova İlçesi, Sermayecik, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç, Sultaniye ve Dereköy, Armutlu İlçesi, 
Hayriye ve Mecidiye, Merkez İlçe, Elmalık ve Kazımiye Köylerinde çilek yetiştiriciliği projesi uygulanması, kırsal 
kalkınmayı artırmak, kadın üreticilere yönelik malçlı çilek yetiştiriciliği ve sertifikalı tohum kullanımını teşvik etmek ve 
yenilikçi sulama sistemleri gibi tarımsal projelere yönelik demonstratif çalışmaların desteklenmesi, Merkez İlçe, 
Sugören Köyünde 10 çiftçiye 1.500 kök pembe-kırmızı domates fidesi verilmesi, Yalova Ziraat Odasınca yürütülen 
yerli pembe-kırmızı domates ve kahvaltılık kıl biber çeşidini geliştirme projesi, Armutlu İlçesi, Selimiye, Hayriye ve 
Mecidiye Köylerini kapsayan organik tarım havzası projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı kiraz fidesi verilmesi, 
Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde 7 çiftçiye 2’şer dönüm arazi üzerinde kivi projesi uygulanması, Çiftlikköy İlçesi, 
Burhaniye Köyünde 5 çiftçiye kokulu üzüm projesi uygulanması, Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde ceviz 
yetiştiriciliği projesi uygulanması, Merkez İlçe, Kurtköy Köyünde ürün satış reyonu yapılması, tarımsal arazilerden 
ve uygulanan projelerden azami derecede ürün elde etmek ve verimliliği yoğun bir şekilde artırmak amacıyla, birçok 
bölgede ve köyde yüksek kapasiteli gölet ve su toplama havuzları yapılması; ayrıca başta yoksul kadınlar olmak 
üzere, iş kurma isteğinde olan bilgi, beceri ve yeteneklerine inanan engeliler ve gençler ile köylerde hayvancılık, arıcılık, 
seracılık, el becerileri ve bahçecilik alanlarında faaliyet gösterecek olan talep sahiplerine mikro kredi verilmesi gibi 

birçok alternatif proje hayata geçirilmiştir. Merkez Kadıköy Beldesi, Safran ve Hacımehmet Köyleri, Çiftlikköy İlçesi, 
Çukurköy Köyünde, 4 çiftçiye 1’er dekar alanda Aronya Meyvesi Projesi, Termal İlçesi, Akköy Köyünde 1 çiftçiye 1 
dekar alanda Çilek Projesi, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyünde 2 çiftçiye Trabzon Hurması Projesi, Merkez İlçe, 
Armutlu Altınova, Termal ve Çınarcık İlçelerinde Zeytinde Periyodisinin Kırılması Projesinin uygulanması planlanmış 
olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir 
getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılarak il genel meclisinde 
değerlendirilmesi için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci 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 
imkân 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. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi 
Muhtarlıklara devredilen ve elektrik enerjisi ile çalışan sondaj terfi kanalizasyon ve sulama sistemlerinin enerji sarfiyatının 
yüksek olması ve buna bağlı olarak ödenemeyen elektrik faturalarından dolayı elektriğin kesilmesi sıkıntıların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması halinde birkaç yıl içerisinde kendi maliyetinin 
karşılanmasının mümkün olabileceği gibi daha sonraki yıllarda da ekonomik açıdan yarar sağlayacağı muhakkaktır. Olası 
sıkıntıların ortadan kaldırılması ve yenilenebilir enerji sisteminden azami derecede yararlanılarak daha ekonomik ve 
kesintisiz enerji sistemine kavuşması için, İdare tarafından Enerji Sisteminin kurulacağı alanların temin edilmesi, bu 
alanlarda kurulacak enerji panellerinin maliyetinin araştırılması, bu konularda faaliyet gösteren işletmeler veya 
uzmanlaşmış teknik servislerden yardım alınarak proje geliştirilmesi 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 komisyonumuza süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
       
İl Genel Meclisinin 06.01.2017 tarihli ve 14 sayılı kararı ile Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğünün isimleri, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup, 
İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinde bu Birimlerin Kurumsalı altında ayrılan ödeneklerin, teklif yazısında belirtilen fasıl 
maddelerine aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün isimleri, Yol ve 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak  değiştirilmiş olup, İl Özel İdaresinin 2017 Mali 

Yılı Bütçesinin 44 77 32 00 00 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsalı altında bulunan 05 2 0 00 000 -05- 06 05 
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, 06 3 0 00 000 -05- 06 05 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, 06 3 0 11 000 -08- 06 
05 Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı İçme Suyu Ek Projesi, 06 3 0 12 000 -08- 06 05 Karamürselbey Eğitim 
Merkezi Komutanlığı İsale ve Şebeke Hattı Yapım Projesi ve 06 3 0 25 000 -08- 06 05 Köy İçme Suyu Depoları Bakım ve 
Onarım Giderleri faslında bulunan ödeneklerin, 44 77 33 00 00 Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsalı altındaki fasıl 
maddelerine, 08 1 0 13 000 -05- 06 07 Köylerin Futbol Sahalarının Bakım ve Onarım Giderleri faslında bulunan ödeneğin 
ise İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 44 77 31 00 00 Kurumsalı altında bulunan 08 1 0 14 000 -05- 06 07 Köy 
Futbol Sahalarının Bakım ve Onarım Projesi faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İlimiz genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen operasyonlar kapsamında, terör örgütü ile irtibatı, 
iltisaklı veya aidiyeti bulunan şahıs, kurum veya kuruluşların tespit edilmesi, tespit edilenler hakkında gerekli tahkikatın 
yapılması aşamasında ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçesinde yeni 
bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine gerekli ödeneğin aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. 
maddeleri kapsamında, İlimiz genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen operasyonlar kapsamında, terör 
örgütü ile irtibatı, iltisaklı veya aidiyeti bulunan şahıs, kurum veya kuruluşların tespit edilmesi, tespit edilenler hakkında 



 

gerekli tahkikatın yapılması aşamasında ihtiyaç duyulan Workstation Masaüstü Bilgisayar ile asayiş ve güvenlik hizmetleri 
için gerekli olan diğer mal ve malzemelerin temininde kullanılmak üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsalı altında “OHAL Bürosuna 
Mal ve Malzeme Alımları” adı altında yeni bir fasıl maddesi açılarak, İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 
2017 yılı bütçesinin 44 77 35 00 00 01 3 9 92 -05- 03 5 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi faslında bulunan ve yılı 
içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺75.000,00 sinin, yeni açılacak olan bu fasıl maddesine aktarılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

       

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personelin 24 saat esasına göre hizmet vermekte olan ve ödenek 
yetersizliğinden dolayı bakım ve onarımı yapılamayan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binasının tadilat ve onarım 
işlerinin yapılabilmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Çevik 
Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personelin 24 saat esasına göre toplumsal olaylara müdahale, spor etkinlikleri, basın 
açıklamaları, miting vb. hizmetleri daha verimli ve etkin bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla, Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü Hizmet Binasının ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamayan tadilat, bakım ve onarım işlerinin, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında ve İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 
2017 Mali Yılı Bütçesinin Büyük Onarım Giderleri faslındaki ödenekten tahsis edilen ₺17.000,00 ödeneği çerçevesinde, 
proje ve keşif özeti doğrultusunda İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kanalıyla yaptırılması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

      
İlimizin tarihi ve turizm zenginliğinin yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda geniş kitlelere tanıtılması amacıyla İl Turizm Envanteri, 
Yalova Tanıtım Broşürü, Yeşil Mavi Yol Broşürü, Kent Planı ve Afiş Basımı ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 
bağlı Turizm Danışma Bürosunda kullanılacak zaruri tanıtım materyallerinin basımı için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek 
tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; kültür ve turizm alanında marka değeri olan, doğal ve tarihi dokusu, kaplıcaları, deniz ve eko 
turizm açısından birçok zenginliğe sahip, İlimizin bu zenginliğinin yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda geniş kitlelere tanıtılması 
amacıyla İl Turizm Envanteri, Yalova Tanıtım Broşürü, Yeşil Mavi Yol Broşürü, Kent Planı ve Afiş Basımı ile birlikte İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Turizm Danışma Bürosunda kullanılacak zaruri tanıtım materyallerinin alım işinin, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçesinin ilgili faslından tahsis 
edilen ₺10.000,00 + KDV ödeneği çerçevesinde İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla gerçekleştirilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 Yılı Nisan ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, yeri ve saati tespit edildi. Buna göre 2017 Yılı Nisan ayı olağan toplantısının 03.04.2017 Pazartesi günü 

saat 10.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2017 yılı 
Mart ayı olağan toplantısına son verildi.  


