
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 04.06.2018 Pazartesi günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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; İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesinde (Soğucak Kalıcı Konutları) mülkiyeti İl 
Özel İdaresine ait olan ve İl Genel Meclisinin 03.04.2015 tarihli ve 68 sayılı kararı ile Yalova Belediyesine tahsis edilen 
işyerlerinden, B Blok, Zemin Kat, 15 numaralı işyerinin tahsis işleminin kaldırılarak satışının yapılması ile ilgili İl Özel 
İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2018 tarih ve 2267 sayılı yazıları okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan 
söz alarak, konunun incelenmesi için komisyona havale edilmesini talep ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde; 
söz konusu işyerinin tahsis işleminin kaldırılarak satışının yapılması hususu Bahar Doğan, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, 
İlami Başkan ve Taner Ozan’ın ret oyuna karşı, diğer tüm üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 8 parsel ve 189 ada, 1-2-3-4 ve 5 
parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilgililerin başvurusu üzerine hazırlanan dosyasında belirtilen İlave İmar Planı 
Yapımı ve İmar Planı Değişikliğinin onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; imar mevzuatına uygun olarak kurum 
görüşleri alınan ve jeolojik ve jeoteknik raporları hazırlanarak onaylanmak üzere İl Genel Meclisine sunulan dosyasında 
yer alan konut, park ve trafo alanlarının yüzölçümü ve yoğunlukları hakkında emsal konut alanı imar adaları dikkate 
alınmak suretiyle son şekli (KAKS: 0,30) verilerek ekte sunulan İlave İmar Planı Yapımı ve İmar Planı Değişikliğinin, 3194 
sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince İl Genel Meclisince 
onaylanması teklifinin detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.06.2018 Salı günü saat 10.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan 

toplantısının ikinci birleşimine 05.06.2018 Salı günü 10.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Yusuf Harputoğlu, Hüseyin İnce, 
Taner Ozan, 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 toplantıya iştirak ettikleri, Fehmi 
Öncü’nün ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Fehmi Öncü’nün 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 üçüncü maddesinde yer alan, Orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl 
Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy (Tevfikiye) Köyünde 
yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi kapsamında kullanılmak üzere, 167 sayılı Yeraltı 
Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, eski kiraz mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların 
Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   

         
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair 
kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespit 
edilmesi amacıyla İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların 
sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel meclis üyelerinden Kerem ESER ve Rahmi DEMİROK tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.06.2018 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi Rahmi DEMİROK söz alarak konu 



 

hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Termal İlçesi, Akköy 
Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 17 Haziran 2018 Pazar günü düzenlenecek olan Akköy Şehitlerini Anma 
Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifinin Cuma günü 
yapılacak olan 5. birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İlimizde yalnız yaşayan yaşlılara destek olmak amacıyla Valiliğimiz bünyesinde sosyal hizmet kapsamında uygulanması 
planlanan “ Yalova Evde Destek Projesi” için İl Özel İdaresi bütçesinden ₺50.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifinin Cuma günü yapılacak 5. birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.06.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
         
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 06.06.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı.    
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Yusuf Harputoğlu, Hüseyin İnce, 
Taner Ozan, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami 
Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli 
olan Fehmi Öncü’nün ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Orman geçiş iznine esas olmak üzere; İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürlüğü kanalıyla İlimize bağlı Ahmediye-İlyasköy-Karadere ve Denizçalı Grup Köylerinin içme suyu projesinin hayata 
geçirilebilmesi için, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince Dumantepe Mevkiinde bulunan 
kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilme hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İlimize bağlı köylerde madde 
bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında yapılan çalışmalar hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresine verilen yetki 
çerçevesinde, öncellikle kırsalda olmak üzere İlimizde yaşayan gençlere farkındalık yaratmak ve gençlerimizi kötü 

alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda Güvenlik Birimleri ve ilgili Kurumların işbirliğinde 
bir program dâhilinde farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, ihtiyaç duyulacak eğitim, ulaşım, araç gereç, 
basılı malzeme gibi diğer eğitim materyallerinin teminine yönelik gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla 
paylaşılması suretiyle neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel meclis üyelerinden Murat BEKTAŞ, İbrahim AKAY ve Bahar DOĞAN tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
06.06.2018 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği hizmet binasında bulunan mevcut 
kamera sisteminin yenilenebilmesi amacıyla İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifinin Cuma 
günü yapılacak olan 5. birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Başta İlimizin ve Ülkemizin tanıtımına, Uluslararası kültürel ve turizm ilişkilerinin araştırılmasına, barışın, dostluğun 
hoşgörünün, sevginin yaşatılmasına ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülen KUZEY KAFKAS, TUFAG ve 
YAFEM Derneklerinin 2018 yılında yapmayı planladıkları kültür etkinlikleri (konaklama ulaşım, iaşe ve tanıtım gibi) 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi 

bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli talep 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan 5. birleşime yetiştirilmek 
üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.06.2018 Perşembe günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

 
 
 
 



 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 07.06.2018 Perşembe günü saat 16.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, Murat Bektaş, İbrahim Akay, 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 İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj 
terfi kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz enerjiye kavuşturulması amacıyla yenilenebilir enerji sisteminin 
kurulması için gerekli olan mali kaynağın 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; daha ekonomik ve kesintisiz enerji sisteminin hayata geçirilebilmesi için gerekli 
olan mali kaynağın temin edilmesi amacıyla, İdare tarafından Yenilenebilir Enerji Sisteminin kurulacağı alanların tespit 
edilmesi, bu alanlarda kurulacak enerji sisteminin maliyetinin tespit edilmesi ve kurulması planlanan enerji sisteminin 
rantabl olup olmadığının araştırılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         
İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir 
getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık 
Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenme-sine 
yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Yalova’nın iklim şartlarına uygun sebze ve 
meyve çeşitleri ile diğer alternatif ürünlerin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun 
komisyonlarla paylaşılması ve paylaşılacak bilgiler ışığında konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 05.06.2018 tarihli ikinci birleşiminde İl Genel Meclisi 
üyelerinden Kerem eser ve Rahmi Demirok tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edilip incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 05.06.2018 
tarihli önergelerinde belirtilen; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İlimiz, Termal İlçesine bağlı 
Akköy Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 17 Haziran 2018 Pazar günü düzenlenecek olan Akköy Şehitlerini Anma 
Töreni Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 2018 Mali Yılı 
Bütçesinin Termal Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺25.000,00 sinin Termal 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.05.2018 Pazar günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Mayıs ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 07.06.2018 Cuma günü saat 17.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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, mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli 
Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu.  Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz 
alarak, kurum görüşleri doğrultusunda plan paftasından düzenleme yapıldığını, belediyelerin ve İl Özel İdaresinin görüşü 
alınmadan ve birlikte hareket edilmeden plana son şekli verilmesinin ileride sıkıntılara neden olabileceğini, orman ve mera 
alanları ile diğer bazı hususların kurumların kendi görüşleri doğrultusunda plana işlenmesinin vatandaşı mağdur edeceğini 
ve ilgili taraflardan şikâyetlerin olacağını dile getirdi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Suat Akgün 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, planın tamamlanarak askıya 



 

çıkarıldığını, plan müellifinin yapacağı herhangi bir işlemin olmadığını, itirazın ancak ilgili taraflar tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına yapılacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmaları hakkında plan müellifi, plan koordinatörü ve uzmanları 
tarafından meclise sunulan detaylı bilgiler ışığında ortaya çıkacak sonuca göre plan yapımı ile ilgili raporun tanzim 
edilerek meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

      
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 06.06.2018 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimizde yalnız yaşayan yaşlılara destek olmak amacıyla 
Valiliğimiz bünyesinde uygulanması planlanan “Yalova Evde Destek Projesi” için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 
ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimizde yalnız yaşayan yaşlılara destek olmak amacıyla Valiliğimiz bünyesinde sosyal 
hizmet kapsamında uygulanması planlanan “Yalova Evde Destek Projesi”nin İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmesi, 
söz konusu proje giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yapılan Transferler) faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺50.000,00 
sinin, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Kamu Kurumlarıyla Ortak Projeler) faslına aktarılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 05.06.2018 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi 
Amirliği hizmet binasında bulunan mevcut kamera sisteminin yenilenebilmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 
ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimize bağlı Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği hizmet 
binasında bulunan mevcut Güvenlik Kamera Sisteminin yenilenmesi işinin yaptırılması, söz konusu kamera sisteminin 
yenilenmesi giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 
Yapılan Transferler) faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺30.000,00 sinin, İl Özel 
İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Kamu Kurumlarıyla Ortak Projeler) faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 06.06.2018 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimizin ve Ülkemizin tanıtılması, Uluslararası kültürel ve 
turizm ilişkilerinin araştırılması projesi kapsamında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis 
edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; başta İlimizin ve Ülkemizin tanıtımına, Uluslararası kültürel ve turizm ilişkilerinin 
araştırılmasına, barışın, dostluğun hoşgörünün, sevginin yaşatılmasına ve güçlendirilmesine yönelik sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde kullanılmak üzere, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kurumsalı altında (Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Projesi) adıyla yeni bir fasıl maddesi açılarak, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yapılan Transferler) faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺80.000,00 
sinin yeni açılacak olan fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Temmuz ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2018 
Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2018 yılı Haziran ayı olağan toplantısına son verildi.  


