
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.11.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
          
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, 
Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. maddesine dayanılarak çıkarılan 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2018 
Yılı Bütçe Tasarısının incelenerek karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 24.10.2017 tarihli ve 4581 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin yasal 
süresi içerisinde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin yetersiz 
olması nedeniyle acil olarak ihtiyaç duyulan 2 adet Şasi Kamyon (10 Teker), 1 adet Damperli Kamyon (10 Teker) 1 
adet Greyder, 1 adet Silindir ve 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Loder alımında kullanılmak üzere, İller Bankası 
A.Ş.’den yaklaşık ₺3.000.000,00 TL tutarında proje kredisi talebinde bulunulması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize haleli 25.10.2017 tarihli ve 4626 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde,  söz konusu teklifin bu ayki toplantının dördüncü birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Yalova Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi Mezarlığına giden ve Merkez İlçe ile 
Soğucak Köyü arasındaki ulaşımı sağlayan yaklaşık 1.800 m uzunluğundaki yolun İl Özel İdaresi imkânlarıyla asfalt 
yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Murat Beştaş 
söz alarak, burada meclis üyeleri olarak dördüncü yılımızı tamamlamak üzereyiz, bundan öncede bu tür projeler için 
protokol çerçevesinde İl Özel İdaresi bütçesinden benzer desteklerin verildiğini, daha önce ilçe ve belde belediyeleri 
ile birlikte yürüttüğümüz projelere belediyelerin katkılarının olduğunu, meclisimize gelen talepler siyasi parti 
gözetmeksizin değerlendirilerek sonuca bağlandığını, merkez belediyesinin bu iş için mali ve maddi katkılarının 
olmamasına rağmen, halkımız için önemli olduğuna inandığımız bu projenin de siyasi parti ayırımı yapmadan 
sonuçlandırılması anlayışı içerisinde olduklarını ve İl Özel İdaresi bütçe imkânları çerçevesinde söz konusu yolun 
asfalt kaplama yapılacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova 
Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi Mezarlığına giden ve Merkez İlçe ile Soğucak Köyü arasındaki ulaşımı sağlayan 
yaklaşık 1.800 m uzunluğundaki ve 7 m genişliğindeki bozuk olan yolun İl Özel İdaresi imkânlarıyla asfalt yapılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.11.2017 Perşembe günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.11.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, 
Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin 
yerine getirilmesinde İdarenin mevcut personel sayısı yeterli olmadığından, yazıda belirtilen nitelik ve sayıdaki 
personelin 2018 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinde yeterli teknik 
eleman olmadığından, 1 (bir) adet Bölge ve Şehir Plancısı, 1 (bir) adet Çevre Mühendisi, 1 (bir) adet Maden 
Mühendisi, 4 (dört) adet Teknikerin yanı sıra, İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanında bulunan köylerin altyapı 
hizmetleri, derelerin temizliği, içme suyu inşaatları, kanalizasyon çalışmaları, köy yolları stabilize yapımı hizmetleri 
için 7 (yedi) adet İş Makinesi Operatörü, 11 (on bir) adet Ağır Vasıta Şoförü, 1 (bir) adet Kaynakçı, 1 (bir) adet 
Motor Ustası, 1 (bir) adet Atölye Ustası, 1 (bir) adet İş Makinesi Yağcısı, 2 (iki) Asfalt Plent İşçisi, 5 (beş) adet Büro 



 

Destek Elemanı, İl Özel İdaresi Ana ve Ek Hizmet Binaları ile Vali Makam ve Konağının temizlik hizmetlerinin yerine 
getirilmesi için 8 (sekiz) adet Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam 44 adet elemanın, İl Özel İdaresi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla hizmet alımı yöntemiyle yapılacak sözleşme çerçevesinde 2018 yılında çalıştırılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanındaki hizmetlerin güvenli bir şekilde 
yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında 1 ve Ek Hizmet Binasından 3 adet silahsız, Taşköprü 
Şantiyesinde 3 adet silahlı olmak üzere, İl Özel İdaresinde toplam 7 adet Özel Güvenlik Personelinin 2018 yılında 
hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; son dönemde Ülke genelinde artan terör olaylarından 
ötürü bölücü terör örgütleri tarafından özellikle kamu binalarına yönelik yapılan silahlı ve bombalı eylemlere karşı 
gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sunmak ve İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanındaki hizmetlerin daha güvenli 
bir ortamda yürütülmesine imkan tanımak amacıyla, profesyonel eğitim almış özel güvenlik firmalarından, İl Özel 
İdaresi Ana Hizmet Binasında 1 adet, Ek Hizmet Binasından 3 adet silahsız Özel Güvenlik Personeli ile Taşköprü 
Şantiyesinde 3 adet silahlı Özel Güvenlik Personeli olmak üzere, İl Özel İdaresinde 2018 yılında toplam 7 adet Özel 
Güvenlik Personelinin hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.        
  
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Yargı mercilerinde açılan davaların İl Özel İdaresi adına takip edilmesi ve bu 
davalarla ilgili iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan 1 adet Avukat’ın 
2018 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdarelerine, 5302 sayılı Kanun 
uyarınca verilmiş olan görev ve yetkilerin artması nedeniyle, hukuki uyuşmazlıkların ve buna bağlı olarak dava 
sayısının çoğalmasının yanı sıra İl Özel İdaresi iştiraklerinin müdahil olduğu dava ve çözümü gereken diğer hukuki 
uyuşmazlıkların aksaklığa meydan verilmeden süresi içerisinde hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine 
imkân tanınması amacıyla, 2012/4096 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümlerine göre yapılacak ihale ve sözleşme çerçevesinde İl Özel İdaresinde 2018 yılında 1 (bir) adet Avukatın 
hizmet satın alma yöntemiyle tam zamanlı olarak çalıştırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.11.2017 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.11.2017 Cuma günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, 
Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 24. 
maddesi gereğince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 2017-
2018 eğitim öğretim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki temsilcinin seçilmesi ile ilgili 
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 25.10.2017 tarih ve 4629 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu komisyona meclis üyelerinden Murat Bektaş ve Bahar Doğan aday olarak gösterildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde; İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 2017-2018 eğitim öğretim döneminde görev almak 
üzere aday olarak belirlenen Murat Bektaş ve Bahar Doğan’ın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İlimiz Altınova İlçesine bağlı Geyikdere Köyünde  pafta 4,  762-742-743-
747-754-756-772 ve 1415 nolu parseller ve civarında koru arkası mevkiinde bulunan meyve ve sebze tarlalarına su 
götürülebilmesi için alçak gerilim şebekesi yapılması konusunda gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında 
Tarımsal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, her ne kadar komisyon raporunda süre istenmiş ise de, konu ile ilgili proje, keşif ve maliyet tablosunun 
hazırlandığı görüldüğünden, proje ve keşif doğrultusunda söz konusu alçak gerilim şebekesinin yapılması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması amacıyla başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürü Suat Akgün tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 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 ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.11.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

   
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.11.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, 
Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2017 Yılı KÖYDES Projesi 
kapsamında İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Ortaburun 
Köyünde yapılması planlanan ek isale hattı projesinin hayata geçirilebilmesi için Doğandere Mevkii kaynak suyunun 
Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 02.11.2017 tarihli ve 4765 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen ve 
enerji sarfiyatı yüksek olan sondaj, terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz elektrik enerjisine 
kavuşturulmasına yönelik olarak yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve kurulacak olan enerji sistemi için 
mahsuplaşma veya hibe yoluyla kaynak temin edilmesi hususlarında verilen yetki çerçevesinde İdare tarafından 
yapılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
komisyona bilgi verildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İdare tarafından 
yenilenebilir enerjisi 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, 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 Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin 
koordinasyonunda Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlimizdeki 
Güvenlik Birimleri ile işbirliği yapılarak İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele 
konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis üyelerinden Murat Beştaş söz alarak, Spor Bakanlığı tarafından Amatör Spor Kulüplerine spor 
malzemelerinin dağıtıldığını, gündemimizde olan konunun da bu kapsamda değerlendirilerek gerekli olan 
malzemelerin temininin mümkün olup olmadığını sordu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, önceki yıllarda 
Amatör Spor Kulüplerine İl Özel İdaresi bütçesinden spor malzemesi yardımında bulunulduğunu, kulüplerden, 
malzemelerin kalitesiz olduğuna dair şikâyetlerin geldiğini, malzeme temin edilirken ilgililerin ve yetkililerin kalite 
konusunda daha titiz davranmaları gerektiği yönündeki temennisini dile getirdi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan da 
söz alarak, bu konunun sadece spor malzemeleri ile sınırlı olmadığını, konunun sağlık, eğitim ve güvenliği 
ilgilendirdiğini, çalışmanın bu kapsamda yürütülmesi ve buna göre yapılacak eylem ve ihtiyaç duyulan mali kaynağın 
ne olduğuyla ilgili çalışmaların bir arada yapılması gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlimiz Güvenlik Birimleri ile iş birliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde 
madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verilmesi, bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitim 
materyallerinin temini ve organizasyon giderleri için ödenek tahsis edilmesi, önümüzdeki yıllarda yapılacak bütçe 
çalışmalarında projenin önemine binaen gerekli ödeneğin ayrılması, bu konularda yapılacak çalışmanın sonucunun 
bir rapor halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 01.11.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araç ve 
iş makinelerinin yetersiz olması nedeniyle acil olarak ihtiyaç duyulan araç ve iş makinelerinin alımında kullanılmak 
üzere, İller Bankası A.Ş.’den proje kredisi talebinde bulunulması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi makine parkında 



 

bulunan araç ve iş makinelerinin yetersiz olması nedeniyle, acil olarak ihtiyaç duyulan 2 (iki) adet Şasi Kamyon (10 
Teker), 2 (iki) adet Damperli Kamyon (10 Teker) 1 (bir) adet Greyder, 1 (bir) adet Silindir, 1 (bir) adet Kırıcı 
(Ekskavatör için) ve 1 (bir) adet Lastik Tekerlekli Yükleyici Loder alımında kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş. ile 
yapılacak protokol çerçevesinde ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (d) bendi ile 51. 
maddesinin (b) bendi hükümleri doğrultusunda İller Bankası A.Ş.’den ₺3.500.000,00 tutarında proje kredisi 
talebinde bulunulması, kredi alımı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim 
KARAHAN’ın yetkilendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.11.2017 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.11.2017 Pazar günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlanmadan yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, 
Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesinde (Çalıca Kalıcı 
Konutları), mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  3038 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan B Blok, 1. Kat, 19  numaralı 
işyerinin, Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde El Sanatları ve Giyim Kurslarına yönelik faaliyetlerde kullanılmak 
üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi ile 64. maddesinin (d) bendi gereğince Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 31.10.2017 tarihli ve 4711 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, konunun bu ayki 
toplantının Çarşamba günü yapılacak olan sekizinci birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan kültür ve turizm 
değerlerinin tespit edilerek tanıtılması ve ilimizin ve ülkemizin ekonomisine kazandırılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL tarafından hazırlan raporda 
belirtilen hususlar ile birlikte, 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 istenen bilgiyi vermemiş 
olan kurum ve kuruluşlardan da yazılı bilgi alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on beşinci 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 raporunda da belirtildiği gibi, köylerimizdeki arazi 
yapısı, iklim şartları, nüfus yoğunluğu, alınacak verim, sağlayacağı fayda ve sürdürülebilir kıstaslar çerçevesinde, İl 
Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar komisyon raporunda belirtilen projeler 
hayata geçirilmiş olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan 
desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyetteki projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi 
kanalıyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Bujuveri, Lavanta ve 
Yalova’nın iklim şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin hangileri olduğuna dair bilgi alınarak 
komisyonlara iletilmesi ve alınacak bilgi ışığında gerekli raporun hazırlanarak meclise sunulması için ihtisas 
komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.11.2017 Pazartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine 06.11.2017 Pazartesi 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 altıncı maddesinde yer alan, Türk Kızılayı Altınova Şubesinin kapatılarak tasfiye edildiği 
anlaşıldığından, İl Genel Meclisinin 03.03.2015 tarihli ve 47 sayılı kararı ile Türk Kızılayı Altınova Şube Başkanlığına 5 
yıl süreyle tahsis edilen, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören 
Mahallesinde (Subaşı Kalıcı Konutları) bulunan D Blok, 12 numaralı işyerinin tahsis işlemenin iptal edilmesi ile ilgili İl 
Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli 31.10.2017 tarihli ve 4710 sayılı yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, belirtilen nedenlerle söz konusu işyerinin tahsis işleminin kaldırılması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine (Mehmet PATIL-Esra PATIL) 10 
yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,645 lt/sn su kaynağının kira 
sözleşmesinin yenilenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Mehmet PATIL ile Esra PATIL tarafından kiralanan ve Aralık 2017 
tarihi itibariyle sona erecek olan 0,645 lt/sn su kaynağının yeniden aynı şahıs/firmaya kira verilmesi talebinin 
detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti. (Turgay 
AYPEK)’ye 5 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi Aralık 04.12.2017 tarihi itibariyle sona erecek olan 0,123 lt/sn 
su kaynağının kira sözleşmesinin yenilenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Güneyköy, Gazellitepe Mevkiinde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. Turizm Tic. Ltd. Şti. 
(Turgay AYPEK) tarafından kiralanan ve 04.12.2017 tarihi itibariyle kira süresi sona erecek olan 0,123 lt/sn su 
kaynağının yeniden aynı şahı/firmaya kiraya verilmesi talebinin detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.11.2017 Salı günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 07.11.2017 Salı günü saat 10.00’da 
Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, 
Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin on 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 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 İhtisas Komisyonlarına süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin yirminci maddesinde yer alan, Sayıştay Müfettişlerince, İl Özel İdaresinin 2016 yılı mali işlemleriyle ilgili 
yapılan teftiş sonucunda düzenlenen raporun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi gereğince İl Genel 
Meclisinin bilgisine sunulması ile ilgili İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 27.10.2017 tarihli 
ve 4675 sayılı yazıları ve eki İl Özel İdaresinin 2016 Yılına ait mali işlemleriyle ilgili Sayıştay Denetim Raporu okundu 
ve raporun birer örneği meclis üyelerine elektronik posta yoluyla gönderildi. 
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Çalışma ve 



 

Performans Programı hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, bütçe gerçekleri göz önünde bulundurularak, meclis tarafından 
gerekli görülen projeler varsa bu projelerin ilave edilmesi ve buna bağlı olarak programda revizyon yapılması 
suretiyle, uygun görülen projelerin 2018 yılı performans programına alınarak bütçe imkânları çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.                   
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.11.2017 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine 08.11.2017 Çarşamba günü saat 
15.30’da Meclis 1. Başkan V. İbrahim Akay’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, Ahmet 
Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak 
ettikleri, Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Meclis Başkanının izinli sayılması 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin yirmi ikinci maddesinde yer alan, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın huzur ve güven 
ortamının tesis edilmesi amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kurulması planlanan kamera 
sistemi giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında 
Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın huzur ve güven 
ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yerlere (köylere) 
kurulması planlanan Güvenlik Kamerası Sisteminin kurulum işinin İl Özel İdaresinin 2018 yılı çalışma programı 
çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu işler için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
           
İl Genel Meclisinin 01.11.2017 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonun havale edilen, İl Özel İdaresi 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Raporda belirtilen;  İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi üzerinde yapılan inceleme, 
değerlendirme ve görüşmeler sonucunda, İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının 2018 yılı çalışma ve performans 
planına ilişkin raporları da dikkate alınarak; İdarece hazırlanan ve İl Encümeninin incelemesinden geçen ve gelir ve 
gider denkliğinin sağlandığı görülen, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısında, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünün Kurumsalı altında (Minibüs Durağı Yapım Gideri) adı altında ayrılan ₺50.000,00 ödeneğin 
yine aynı işlerde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsalı altında bütçelendirilmesi, (Çocuk Oyun 
Parkı ve Jimnastik Grubu Yapım Projesi) adı altında ayrılan ₺150.000,00 ödeneğin yine aynı işlerde kullanılmak 
üzere İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kurumsalı altında bütçelendirilmesi, (Merkez ve 5 İlçe Köylere Yardım) 
faslında ayrılan toplam ₺515.000,00 ödeneğin de yine aynı işlerde kullanılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Kurumsalı altında bütçelendirilmesi kaydıyla, Gelir Bütçesi ₺32.000.000,00, Gider Bütçesi ₺32.000.000 olarak 
denk bir şekilde tahmin ve tespit edilen İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısı işaretle oylandı ve oy 
birliğiyle kabul edildi. Ardından bütçe kararnamesi madde madde okundu ve ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.11.2017 Perşembe günü saat 15.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine 09.11.2017 Perşembe günü saat 
15.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, 
Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin yirmi dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 2018 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin 
bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 2018 Mali Yılı Bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 



 

İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺236.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.11.2017 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine son verildi 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ONUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine 10.11.2017 Cuma günü saat 15.30’da 
Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
         
Gündemin yirmi beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺3.982.500,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Mali 
Hizmetler Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺3.762.500,00 ve 02 Savunma Hizmetleri 
için tahmin edilen ₺220.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi ayrı ayrı ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.11.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine son verildi 
 

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

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine 11.11.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da 
Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin yirmi altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 2018 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺8.168.500,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde 
tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen 
₺8.168.500,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 05.11.2017 tarihli beşinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesinde (Çalıca Kalıcı Konutları), 
mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  3038 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan B Blok, 1. Kat, 19  numaralı işyerinin, 
Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde El Sanatları ve Giyim Kurslarına yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere 
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyonda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) 
bendi ile 64. maddesinin (d) bendi uyarınca, söz konusu işyerinin Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde El 
Sanatları ve Giyim Kurslarına yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süreyle Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.11.2017 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine 12.11.2017 Pazar günü saat 10.00’da 
Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 



 

 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin yirmi yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğine ait 2018 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺75.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak 
suretiyle İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺75.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 
belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne ait 2018 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.160.500,00 olarak tahmin 
edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisin bilgisine sunuldu. 
Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺1.160.500,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 02.08.2017 tarihli ve 104 sayılı kararı ile Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis 
Heyetine asil üye olarak seçilen İbrahim Akay ile Yedek Üye olarak seçilen Murat Bektaş, Kemer Eser, Ali Çorbacı ve 
Yusuf Harputoğlu’nun başka bir OSB Müteşebbis Heyetinde görev almaları nedeniyle bunların yerine yenilerinin 
seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Biriminin meclisimize havaleli 02.11.2017 tarihli ve 4764 sayılı 
yazıları ile OSB müteşebbis heyetinden istifa etmek durumunda kalan üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş 
oldukları istifa dilekçeleri okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi ortaklık payının yeniden 
belirlenmesi ve istifa eden üyelerin yerine, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis Heyetine asil üye 
olarak aday gösterilen Muharrem ÇOBANKENT ile yedek üye olarak aday gösterilen A. Cenap Üstel, Erdal Eren, M. 
Remzi Göl ve Nurşen Öngü’ün seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 13.11.2017 Pazartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine 13.11.2017 Pazartesi günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin yirmi sekizinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2017 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺7.953.000,00 olarak tahmin edilen bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğünün; 
 
        01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺1.770.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle 
kabul edildi.              
 
        08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺200.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
        09-Eğitim Hizmetleri için tahmin edilen ₺5.983.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
         İl Genel Meclis üyelerinden Hüseyin İnce’nin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu 13.11.2017 tarihli 
önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, yol ve her türlü 



 

giderleri kendisi tarafından karşılanması kaydıyla önergede belirtilen; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında 
bulunan alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında gerekli olan teknolojik ürünler hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmak üzere İl Genel Meclisi üyelerinden Hüseyin İNCE’nin yurt dışına (Yunanistan) 
görevlendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 14.11.2017 Salı günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine 14.11.2017 Salı günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin yirmi dokuzuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2018 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.610.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem 
kalem okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğünün; 
 
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺1.610.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde oybirliğiyle 
kabul edildi. 
                 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 15.11.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine 15.11.2017 Çarşamba günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2018 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. ₺1.500.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Su ve Kanal 
Hizmetleri Müdürlüğünün gider bütçesinin oylamasına geçildi; 
 
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺1.500.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 16.11.2017 Perşembe günü saat 09.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine 16.11.2017 Perşembe günü saat 
09.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak 
ettikleri, Ahmet Kaya’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi. 



 

 
Gündemin otuz birinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2018 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. ₺7.314.500,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺6.714.500,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi.  
   
04-Ekonomik İşler için tahmin edilen ₺200.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 
toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi.    
 
08-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺400.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 17.11.2017 Cuma günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine 17.11.2017 Cuma günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin otuz ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 
Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi müzakereye açıldı. Projeksiyon eşliğinde gelir kalemleri hakkında meclise bilgi 
sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde;  
 
İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi Bölümler İtibariyle: 
 
  1- Vergi Gelileri olarak tahmin edilen ₺45.000,00 Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi 
ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
  2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak tahmin edilen ₺277.000,00 Gelir Bütçesinin Ekonomik 
Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
  3- Diğer Gelirler (İller Bankası - Faizler) olarak tahmin edilen ₺31.678.000,00 gelir bütçesinin ekonomik 
sınıflandırmasının birinci düzeyi ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 18.11.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine 18.11.2017 Cumartesi günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden 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’un toplantıya iştirak ettikleri, 
Fehmi Öncü’nün ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen üyenin izinli sayılması oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
Gündemin otuz üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin Finansman Programı 
müzakereye açıldı. Finansman kalemleri hakkında projeksiyon eşliğinde meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; 
 



 

İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Üçer Aylık Dönemler İtibariyle Finansman Programı; 
 
Birinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺8.000.000,00 finansman programı, 
İkinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺8.000.000,00 finansman programı, 
Üçüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺8.000.000,00 finansman programı, 
Dördüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺8.000.000,00 finansman programı dönemler itibariyle ayrı ayrı ad 
okunmak suretiyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 19.11.2017 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine son verildi. 
 

 İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2017 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine 19.11.2017 Pazar günü saat 
10.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf 
Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 
Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
         
Gündemin otuz dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin 2018 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama 
programının üçer aylık dönemler itibariyle tahmin edilen bütçe kalemleri müzakereye açıldı. İl Genel Meclisinde 
yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, 
2018 Mali Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin her biriminin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi, ayrıntılı 
harcama programlarının ise üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, gelir bütçesinin finansman ve 
ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyleri itibariyle toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle bölüm bazında 
oylandı ve oylama cetvellerinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. Böylece İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Gelir ve 
Gider Bütçesi denk bir biçimde ₺32.000.000,00 olarak tahmin edildi.  
 
Gündemin önergeler, dilek ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Bahar Doğan tarafından Meclis 
Başkanlığına hitaben verilen 19.11.2017 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda tespit 
edilen, jeotermal kaynaklar ile doğal mineralli suları dolaylı yada dolaysız kullanan otel ve tesislerden alınması 
gereken idare payı ile İl Genel Meclisi tarafından jeotermal su kullanım bedelinin m³ bazında belirlenmesi ve bu 
doğrultuda turizm belgeli tesislerden jeotermal su kullanım bedelinin tahsil edilmesi teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2017 yılı Aralık ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre Aralık ayı olağan toplantısının 04.12.2017 Pazartesi günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 2017 yılı 
Kasım ayı olağan toplantısına son verildi. 


