
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.04.2018 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü Yusuf Harputoğlu, 
Taner Ozan, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin 
toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.             
        
Meclis üyelerinden Ertan Şener gündem dışı söz alarak, Kurtköy’de İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla yapılan binanın açılış 
töreni nedeniyle başta Başkanımız Yaşar Demirel olmak üzere tüm meclis üyesi arkadaşlarımı ve emeği geçenleri tebrik 
ediyorum dedi. Törene katılan protokolün isimleri anılırken orada bulunan Merkez Belediye Başkanı isminin anons 
edilmemesinin biçi üzdüğünü, Valilik (Özel İdare) resmi programlarında bir siyasi partinin müziğinin çalınmasının hoş 
olmadığını, bu gibi resmi programlarda siyasi ayrım yapılmadan muamele edilmesi nezaketin bir gereği olduğunu, bundan 
sonraki organizasyon ve programlarda siyasi ayrım yapılmadan yaklaşım sergilenmesinin birliğimiz ve beraberliğimiz 
açısından önem arz ettiğini ve bu doğrultuda bir davranış beklediklerini dile getirdi. Ardından meclis çalışmalarına devam 
edildi. 

       
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 3 İl 
Encümeni Üyesinin gizli oyla seçimi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, Encümen üyeliği için 
Yaşar Demirel, Ahmet Kaya ve Rahmi Demirok aday olarak gösterildi. Yapılan gizil oylama sonucunda, aday olarak 
gösterilen ve geçerli 17 oyun tamamını alan Yaşar Demirel, Ahmet Kaya ve Rahmi Demirok 1 yıl süreyle görev yapmak 
üzere İl Encümenini üyeliklerine seçildi. 
        
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, ihtiyaç duyulan İhtisas Komisyonlarının kurulması ve bu komisyonlarda bir yıl 
süreyle görev yapmak üzere üye seçiminin yapılması müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunun 16 . maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Komisyonu ile birlikte, görülen ihtiyaç 
üzerine meclisçe kurulmasına karar verilen Tarımsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ve İçişleri 
ve Çeşitli İşler Komisyonu olmak üzere toplam 7 adet İhtisas Komisyonunun kurulması ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 7’şer kişiden, diğer komisyonların ise 5 ‘er kişiden oluşması oybirliğiyle kabul edildi. 
Kurulması kararlaştırılan komisyonlarda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere belirlenen adayların seçimine geçildi. Nispi 
temsil oranına göre belirlenen adayların seçimi için işaretle ayrı ayrı yapılan oylamada; 
Plan ve Bütçe Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim Akay, Ali Çorbacı. Muharrem Soyer, Kerem 
Eser ve Fehmi Öncü ile CHP’den aday olarak gösterilen Mustafa Tunalı ve İlami Başkan’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul 
edildi.   
         
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, Ahmet Kaya, İbrahim 
Dönertaş, Rahmi Demirok ve Yusuf Harputoğlu ile CHP’den aday olarak gösterilen Bahar Doğan ve Ertan Şener’in 
seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Çevre ve Sağlık Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Yaşar Demirel, Ahmet Kaya, Yusuf Harputoğlu ve 
İbrahim Akay ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce’nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Murat Bektaş, Rahmi 
Demirok ve Kerem Eser, CHP’den aday olarak gösterilen Mustafa Tunalı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. 
maddesinin 3. fıkrası uyarınca, AKPARTİ Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri Bağımsız üye Hasan 
Çetinkaya’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Tarımsal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Muharrem Soyer, Yaşar Demirel, İbrahim 
Dönertaş ve Ali Çorbacı ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce’nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen Yaşar Demirel, İbrahim Dönertaş, Fehmi 
Öncü ve Muharrem Soyer ile CHP’den aday olarak gösterilen İlhami Başkan’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna: AKPARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim Akay, Ali Çorbacı ve Rahmi 
Demirok, CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İnce ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. 
fıkrası uyarınca, AKPARTİ Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri Bağımsız üye Hasan Çetinkaya’nın 
seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına  hitaben verilen 02.04.2018 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde,  önergede 



 

belirtilen, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde her yıl düzenlenen ve  bu yıl da 13 Mayıs 2018 Pazar günü 
düzenlenecek olan Çilek Festivali Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere, İL Özel İdaresi bütçesinden ödenek 
tahsis edilmesi konusunun bu ayki toplantının 5. Birleşiminde yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise 

sunulması için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
İl Genel Meclis üyelerinden Muharrem Soyer, Ahmet Kaya ve İlami Başkan tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
02.04.2018 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde,  
önergede belirtilen, 10 yıllığına bedelsiz olarak Çınarcık Kaymakamlığına tahsis edilen, Çalıca Kalıcı Konutları C Blok, 2. 
Kat, 20, 22, 24, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin; meclisimizin gündeminde olan madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile 
mücadele çalışmaları, yaklaşık 4.500 kişinin faydalanacağı Toplantı Salonu, Salon Sporları (masa tenisi, satranç, jimnastik 
karate vb.), Halk Eğitim Kursu, Kütüphane ve Etüt Merkezi gibi birçok faaliyetin yürütüleceği fiziki ortama uygun hale 
getirilmesi için gerekli olan tadilat, bakım ve onarım işlerinin yapımı ile ihtiyaç duyulan mefruşatın temin edilmesi, işinin İl 
Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla  gerçekleştirilmesi konusunun bu ayki toplantının 5. Birleşimine yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.04.2018 Salı günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Nisan ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.04.2018 Salı günü 09.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda 
başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 
29 Nisan 2018 Pazar günü düzenlenecek olan Kocadere Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılmak 
üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili Muharrem Soyer, Ahmet Kaya ve İlhami Başkan 
tarafından verilen önerge okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 8 nolu parsel ve 189 ada, 1-2-3-
4 ve 5 nolu parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda, ilgililerin başvurusu üzerine 3194 sayılı İmar Kanununun 8. 
maddesi gereğince dosyasındaki gibi İlave İmar Planı Yapımı ve İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 02.04.2018 tarihli ve E.1410 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun İl Genel Meclisi tarafından 
değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin stratejik plan ve performans hedeflerine göre 
hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Faaliyet Raporundaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak tanzim 
edildiği, herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu Faaliyet Raporunun kabulü 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda 
ilgili Kurumların işbirliği ile İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık 

yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; İl Özel İdaresinin koordinasyonunda Güvenlik Birimleri ve ilgili Kurumların işbirliğinde bir program dâhilinde 
farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen okul öğrencilerine ve amatör 
spor kulüplerine spor malzemesinin temininin yanı sıra bu kapsamda ihtiyaç duyulacak eğitim, ulaşım, araç gereç, basılı 
malzeme gibi diğer eğitim materyallerinin teminine yönelik gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonumuzla 
paylaşılması suretiyle yukarıda belirtilen çalışmaların takip edilerek, neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.04.2018 Çarşamba günü saat 16.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 



 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.04.2018 Çarşamba günü saat 16.30’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, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Kurumsalı altında “Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler” adıyla ayrılan ₺1.400.000,00 nin, yeni mevzuat düzenlemesiyle 
kadroya geçirilen taşeron işçilerin özlük ve sosyal haklarının ödenmesinde kullanılmak üzere, uygun görülen Birimin 
Kurumsalı bütçelendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile şehitliklerin acil ve 
zorunlu bakım ve onarım işleri ile şehitlerin defin ve benzeri tüm iş ve işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik 
hizmetlerde kullanılmak üzere ₺20.000,00 ödenek tahsis edilmiş ve tahsis edilen ödenek şehit mezarlarının bakım ve 
onarım işlerinde kullanılmış olup, 25 adet şehit mezarlarının bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 
₺50.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
02.04.2018 tarihli ve 1411 sayılı talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki 
toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj 
terfi kanalizasyon ve sulama sistemlerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji sarfiyatı yüksek olduğundan dolayı 
zaman zaman sıkıntılar yaşanmakta olup, olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla mevcut işletmelerin kesintisiz 
enerjiye kavuşturulması için yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve bunun için mali kaynak temin edilmesi teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, olası sıkıntıların bertaraf 
edilmesi ve yenilenebilir enerji sisteminden azami derecede yararlanılarak daha ekonomik ve kesintisiz enerji sisteminin 
hayata geçirilmesi ve bunun için gerekli olan mali kaynağın temin edilmesi amacıyla, İdare tarafından Yenilenebilir Enerji 
Sisteminin kurulacağı alanların tespit edilmesi, bu alanlarda kurulacak enerji sisteminin maliyetinin araştırılması, bu 

konularda faaliyet gösteren işletmeler veya uzmanlaşmış teknik servislerden yardım alınarak proje geliştirilmesi 
hususunda gelinen aşamanın gözden giderilmesi, yer ve ödenek temini ile teknik açıdan varsa yaşanan sorunların 
giderilmesi için birlikte çözüm yollarının aranması, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
     
İl Genel Meclisi Üyesi Murat BEKTAŞ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.04.2018 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü koordinasyonunda, bir afet anında ekiplerin saha tecrübelerini artırmak ve enkazlarda pratik bir şekilde 
çalışabilmelerini sağlamak amacıyla, Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonuna bağlı derneklerin katılacakları Kentsel 
Arama Kurtarma – Dar Alanda Müdahale Tatbikatı kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi imkânlarıyla temin edilerek adı geçen derneğe verilmesi 
konusunun bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.04.2018 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.04.2018 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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 onuncu maddesinde yer alan, Bölgemizde Kivi üretiminden sonra alternatif ürün olarak yaygın bir şekilde 
üretilen Trabzon Hurmasının sağlıklı bir biçimde tüketiciye ulaştırılabilmesi için içerisinde bulunan tanenin maddesinin 
parçalanmasında kullanılması için ihtiyaç duyulan bir adet kuru buz üretim cihazının (-80 0 C katı karbondioksit) temin 

edilerek çiftçilerimizin kullanımına sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis üyelerinden Mustafa Tunalı söz alarak, daha öncede belirttiğim gibi, satın alınacak olan buz üretim cihazının birçok 
ürünün muhafazası için önemli olduğunu, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin buna çok ihtiyaç duyduklarını, hasadın 
bekleme, pazarlama ve sağlıklı bir biçimde tüketiciye ulaştırılması, üreticilerimizin ekonomik açıdan desteklenmesi 
bakımından da çok yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
bölgemizde kivi üretiminden sonra alternatif ürün olarak yaygın bir şekilde üretilen Trabzon Hurması başta olmak üzere 
diğer ürün çeşitleri ile ilgili hasadın pazarlama aşamasında doğabilecek sıkıntıların ortadan kaldırılması ve hasadın sağlıklı 
bir biçimde tüketiciye ulaştırılabilmesi için içerisindeki bulunan tanenin maddesinin parçalanmasında kullanılmak üzere 
ihtiyaç duyulan bir adet kuru buz üretim cihazının (-80 0 C katı karbondioksit) İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
kanalıyla satın alınarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin kullanımına sunulmak üzere Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne verilmesi, bakım, onarım, işletme ve benzeri giderlerin Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü tarafından karşılanacağına yönelik bir protokol yapılması, satın alınacak cihazın bedelinin ise İl Özel 
İdaresi Bütçesinin (Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin 
ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında 

Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; köy sakinlerinin refah düzeylerinin 
arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi 
amacıyla, İl Özel İdaresi ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliğinde Yalova’nın iklim 
şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun 
komisyonlarla paylaşılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, Esenköy Belediyesinin bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, İlimiz, 
Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesi, Cumhuriyet Caddesi yolunun yaklaşık 1 km lik kısmının İl Özel İdaresi imkânlarıyla 
yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesi, 
Cumhuriyet Caddesi yolunun yaklaşık 1 km lik kısmının altyapı çalışmalarının belediyesi tarafından yapılması kaydıyla 
asfalt sathi kaplama işinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Yol Yapım 
Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 04.04.2018 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonuna bağlı 
derneklerin katılacakları Kentsel Arama Kurtarma – Dar Alanda Müdahale Tatbikatı kapsamında ihtiyaç duyulan 
malzemelerin İl Özel İdaresi imkânlarıyla temin edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonuna 
bağlı derneklerin katılacakları Kentsel Arama Kurtarma – Dar Alanda Müdahale Tatbikatı çerçevesinde ihtiyaç duyulan ve 
talep yazısının ekindeki listelerde belirtilen malzemelerin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. ve 69. maddeleri 
kapsamında İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla temin edilerek adı geçen derneğe verilmesi, bedelinin 
ise İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) 
faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.04.2018 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Nisan ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 06.04.2018 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
       
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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, Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından 
ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, 
Sayın Valimizin koordinasyonunda ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; çalışmaları devam eden 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı hakkında işin uzmanları 



 

tarafından meclise sunulan detaylı bilgiler ışığında ortaya çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim 
edilerek meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması amacıyla, Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
       
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel 
İdaresinin bir önceki yıl (2017 yılı) gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim 
Komisyonunca hazırlanan ve bilgilendirmek amacıyla meclis üyelerine e posta yoluyla gönderilen rapor, İl Genel Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince meclis üyeleri huzurunda okutulmak suretiyle il genel meclisin bilgisine 
sunuldu. 
          
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 04.04.2018 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapor 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, şehitliklerin acil ve zorunlu bakım ve onarım işleri için tahsis 
edilen ödeneğin tamamı kullanılmış olması nedeniyle ilave ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca 

hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova İli sınırları 
içerisinde tespit edilen şehit mezarlarının bakım ve onarım işleri ile şehitlerin defin ve benzeri tüm işlemlerine yönelik 
hizmetlerde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin “Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler” için 
ayrılan ödeneğin yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺50.000,00 sinin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bütçesinin 
(Şehitliklerin Bakım ve Onarımı Projesi) fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

            
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 04.04.2018 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapor 
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, kadroya geçirilen taşeron işçilerin özlük ve sosyal haklarının ödenmesinde 
kullanılmak üzere aktarma yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; yeni mevzuat düzenlemesiyle kadroya geçirilen taşeron işçilerin özlük ve 
sosyal haklarının sağlıklı bir şekilde ödenebilmesi için, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü Kurumsalı altında “Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler” adıyla bütçelendirilen ödeneğin ₺1.400.000,00 sinin, İl 
Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsalı altında “Yalova İl Özel İdaresi Personel A.Ş. İşçi Maaş Ödemeleri” adıyla 
yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasla aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 02.04.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde 
düzenlenecek olan Çilek Festivali Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 

edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Sermayecik Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 13 Mayıs 
2018 Pazar günü düzenlenecek olan Çilek Festivali Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2018 
Mali Yılı Bütçesinin (Altınova Köylere Yardım) faslında bulunan ödeneğin ₺25.000,00 sinin Altınova Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması, organizasyonun tamamlanması ve ödemenin yapılmasının ardından 
mevzuat gereği dosyasında muhafaza edilmek üzere ödeme belgelerinin birer örneklerinin İl Özel İdaresine gönderilmesi 
husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 03.04.2018 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde 29 Nisan’da 
düzenlenecek olan Kocadere Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi 
teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; 29 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek olan Kocadere Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon giderlerinde 
kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Çınarcık Köylere Yardım) faslında bulunan ödeneğin 
₺25.000,00 sinin Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması organizasyonun 
tamamlanması ve ödemenin yapılmasının ardından mevzuat gereği dosyasında muhafaza edilmek üzere ödeme 
belgelerinin birer örneklerinin İl Özel İdaresine gönderilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 03.04.2018 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Kaymakamlığına tahsis edilen işyerlerinin, sosyal, 
sportif ve farkındalık eğitimi gibi faaliyetlerde kullanılmasına uygun hale getirilmesi için gerekli olan tadilat, bakım ve 
onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; meclisimizin gündeminde olan madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele 
çalışmaları, yaklaşık 4.500 kişinin faydalanacağı Toplantı Salonu, Salon Sporları (masa tenisi, satranç, jimnastik karate 
vb.), Halk Eğitim Kursu, Kütüphane ve Etüt Merkezi gibi birçok faaliyetin yürütüleceği fiziki ortama uygun hale getirilmesi 
için gerekli olan tadilat, bakım ve onarım işleri ile bunun için ihtiyaç duyulan mefruşatın temin edilmesi, tadilat bakım ve 
onarım giderlerinin İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri) faslından, 
mefruşat giderlerinin ise (Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri) faslından karşılanması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Mayıs ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 02.05.2018 Çarşamba günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 

Nisan ayı olağan toplantısına son verildi. 


