
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.08.2018 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, 
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, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy ve Çukurköy arasında bulunan köprünün dar ve 
virajlı olması sebebiyle araçların gidiş ve gelişlerinde yaşanmakta olan problemin giderilmesi amacıyla söz konusu köprünün 
genişletme çalışmalarının yaptırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; köprü üzerindeki trafik 
akışının düzene sokularak meydana gelebilecek olası kazaların engellenmesi ve can ve mal emniyeti açısından oluşabilecek 
risklerin bertaraf edilmesi amacıyla, asfalt sezonu ve hava şartları göz önünde bulundurularak, programda olan öncelikli 
işlerin aksatılmaması kaydıyla İl Özel İdaresi bütçenin Köprü Yapım Bakım ve Onarım Giderleri faslındaki ödenek imkanları 
çerçevesinde söz konusu köprünün genişletme çalışmasının yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İlimize bağlı köylerde Güvenlik Güçleri ve ilgili Kurumlar ile iş birliği yapılarak madde 
bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verilmesi ve bu gibi olumsuz durumların önlenmesi amacıyla 
gerekli tedbirlerin alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl, İlçe ve Belde Merkezlerinde gençlere yönelik sosyal ve kültürel 
aktivitelerin düzenlendiği görülmüş olup, kırsal bölgelerde bu konuda yaşanan eksikliğin giderilmesi amacıyla, öncellikle 
kırsalda olmak üzere İlimizde yaşayan gençlere farkındalık yaratmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak için, İl 
Özel İdaresinin koordinasyonunda Güvenlik Birimleri ve ilgili Kurumların işbirliğinde bir program dâhilinde farkındalık ve 
bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, bu kapsamda 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 oybirliğiyle kabul 
edildi. 
          
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık 
ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve köylerimizi çağın şartlarına uygun 
daha modern bir kentleşme sistemine kavuşturmak amacıyla, İl Encümeninin 06.04.2017 tarih ve 45 sayılı kararı gereği İl 
Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının 
tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın ne aşamada olduğunun ve yapılan iş ve işlemler hakkında İdareden gerekli 
bilginin alınmasından sonra konucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.08.2018 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.08.2018 Perşembe günü 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden, Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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 dördüncü maddesinde yer alan, Armutlu İlçesi, İhlas Evleri ve Koyundere Evleri arasındaki yaklaşık 2 km lik 
yolun İl Özel İdaresi bütçe ve makine parkı imkânlarıyla asfalt sathi kaplama yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, Armutlu Belediyesinin bütçe imkânları ve makine parkının kısıtlı olması ve sathi kaplama 
yapacak ekip ve ekipmanın bulunmaması nedeniyle, malzemesinin belediyesi tarafından karşılanması ve altyapısının 
belediye tarafından yapılması şartıyla, asfalt sezonu ve hava şartları göz önünde bulundurularak, programda olan öncelikli 
işlerin aksatılmaması kaydıyla, İlimiz, Armutlu İlçesi, İhlas Evleri ve Koyundere Evleri arasındaki yaklaşık 2 km lik yolun 
asfalt sathi kaplama işlerinin İl Özel İdaresi bütçenin Yol Yapım Giderleri faslındaki ödenek çerçevesinde ve makine parkı 
imkânları yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyel kabul edildi. 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 



 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür 
hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma 
özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının 

sit potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde yapılacak çalışmaların sonucuna göre 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Kurumsalı altındaki Mal ve Malzeme Alımları faslındaki ödeneğin 
₺415.000,00 sinin, yeni açılacak İlköğretim Okullarına donatım malzemesi alımı giderlerinde kullanılmak üzere Yalova İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünün Kurumsalı altında bulunan Mal ve Malzeme Alımları fasıl maddesine aktarılması ile ilgili İl Özel 
İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifinin Pazar 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. 
         
Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün mevcut donanım ve yazılım imkanları ulusal boyuttaki siber saldırı tehditlerini 
engellemeye yeterli olmamasından ve adı geçen Kurumun yeterli ödeneklerinin bulunmamasından dolayı, bu konudaki 
güvenlik zafiyetinin giderilmesi amacıyla, Devlet Malzeme Ofisinden Sophos XG135 Firewall cihazının İl Özel İdaresi bütçe 
imkanlarıyla satın alınması ile ilgili Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 07.06.2018 tarihli ve 4944 sayılı talep 
yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Pazar günü 
yapılacak 5. birleşime yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.08.2018 Cuma günü saat 14.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.08.2018 Cuma günü saat 14.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı.    
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
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 altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi 
kanalizasyon ve sulama tesislerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerjiden kaynaklanan olası sıkıntıların bertaraf 
edilmesi ve daha ekonomik ve kesintisiz enerji sisteminin hayata geçirilebilmesi için yenilenebilir enerji sisteminin kurulması 
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 tesislerinin 
enerji sarfiyatının yüksek olmasından kaynaklanan elektrik faturalarının ödenememesine bağlı olarak yaşanabilecek olası 
sıkıntıların ortadan kaldırılması ve daha ekonomik ve kesintisiz enerji sisteminin hayata geçirilebilmesi için, yapımı planlanan 
Yenilenebilir Enerji Sisteminin kurulacağı alanların temin edilmesi ve bunun için gerekli olan mali kaynağın tespit edilmesi 
ile birlikte kurulması planlanan enerji sisteminin rantabl olup olmadığının araştırılması konusunda İdare tarafından başlatılan 
çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde 
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi 
kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl Özel 
İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi 
çerçevesinde İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy (Tevfikiye) 

Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz 
Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi konusunun İl Özel 
İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde irdelenerek, yönetmelik hükümlerinde belirtilen gereklerin yerine getirilmesi ve 
özellikle yaz (Ağustos) aylarında söz konusu su kaynaklarının debi ölçümlerinin yapılması yönünde gerekli çalışmaların 
yapılarak sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.08.2018 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 
 
 



 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.08.2018 Cumartesi 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, 
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 sekizinci 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, İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında 
bugüne kadar birçok köyümüzde farklı sektörlerde projeler geliştirilerek hayata geçirtildiği kararlaştırılmış olup, bundan 
böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette 
projeler geliştirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve ilgili Kurum ve Kuruluşların 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 dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm 
değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03.05.2018 tarihli 
ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon raporunda belirtildiği gibi;  Yalova bölgesinin tarihi ve 
kültür değerlerinin bütün yönleriyle ele alan bir bilimsel çalışmanın yapılarak yayına hazır hale getirilmesi yönünde başlatılan 
çalışmaların ne aşamada olduğu, yapılan veya yapılacak iş ve işlemlerin neler olduğu ve bu çalışmanın takriben ne zaman 
sonuçlanacağına dair bilgilerin İdareden alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Meclis üyelerinden Ahmet KAYA, Muharrem SOYER ve İlhami BAŞKAN tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
04.08.2018 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde bulunan köprünün dar 
olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğinden, köprü üzerindeki trafik akışının düzene sokularak 
meydana gelebilecek olası kazaların engellenmesi ve can ve mal emniyeti açısından oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi 
amacıyla, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla söz konusu köprünün genişletme çalışmalarının yaptırılması teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
       
Meclis Başkanı Yaşar DEMİREL tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.08.2018 tarihli önergesi okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından başlatılmış olan sıfır artık projesinin köylerimizde alt yapının hazırlanarak hayata geçirilmesi için gerekli 
çalışmaların başlatılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
 
 
Meclis Başkanı Yaşar DEMİREL tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.08.2018 tarihli önergesi okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimize bağlı gelişen köylerimizden 
içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda sıkıntı çeken köylerimizin tespit edilerek, Devlet Su İşleri (DSİ) ile 
işbirliği yapılarak uzun vadeli çözüm yollarının üretilmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.08.2018 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 

üzere Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 05.08.2018 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, 
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 onuncu maddesinde yer alan, Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve 
sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın 
Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede yapılan 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, şekilde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında 
yapılan bazı değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşamaması, buna bağlı olarak birçok şahıs, belediye ve kurumların 
ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaç nedeniyle istenmeyen bazı düzenlemelerin yapılması gibi 
olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, son şekli verilerek onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
gönderilen plandaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair 
değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 02.08.2018 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 
Kurumsalı altındaki Mal ve Malzeme Alımları faslında bulunan ödeneğin ₺415.000,00 sinin, Yalova İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün Kurumsalı altında bulunan Mal ve Malzeme Alımları fasıl maddesine aktarılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel 
İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün Kurumsalı altındaki Mal ve Malzeme Alımları 
faslında bulunan ödeneğin ₺415.000,00 sinin, yeni açılacak olan İlköğretim Okullarına donatım malzemesi alımı giderlerinde 
kullanılmak üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Yalova İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün Kurumsalı altındaki Mal ve Malzeme Alımları fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 02.08.2018 tarihli ikinci birleşiminde gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edilip incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Yalova 112 Acil 
Çağrı Merkezi Müdürlüğünün siber saldırılara yönelik güvenlik zafiyetinin giderilmesi amacıyla, SOPHOS XG135 Firewall 
Cihazının satın alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün mevcut donanım ve yazılım imkânları 
ulusal boyuttaki siber saldırı tehditlerini engellemeye yeterli olmamasından ve adı geçen Kurumun bu amaçlara yönelik 
yeterli ödeneklerinin bulunmamasından dolayı, siber saldırı konusundaki güvenlik zafiyetinin giderilmesi amacıyla, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla 
ihtiyaç duyulan SOPHOS XG135 Firewall (Güvenlik Duvarı) Cihazının satın alınarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 
teslim edilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Eylül ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Eylül ayı olağan toplantısının 03.09.2018 Pazartesi günü saat 
15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 
Ağustos ayı olağan toplantısına son verildi. 


