T.C.
YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ
2019 YILI MECLİS TOPLANTILARI
Sıra No Karar Tarihi Karar No

Karar Özet

1

22.01.2019

1

2019 yılı Birlik Encümen üyeliklerine Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI, Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Zihni ŞAHİN, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Mustafa ÇİTTIR, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Halil İbrahim
KAYA, Tokat İl Genel Meclis Üyesi L. Daim NAMLI’ın seçilmesine yapılan gizli oylamayla karar verildi.

2

22.01.2019

2

2018 yılı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Çalışma Raporunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3

22.01.2019

3

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği İl Proje Ofislerinde kamudan görevlendirilen halihazırdaki personele, Yeşilırmak
Havzası Kalkınma Birliği Encümen ve Meclisince muhtelif tarihlerde alınan kararlar doğrultusunda ödenen ek ücretleri
konusunda, ilgi yazı ve ilgili mevzuat uyarınca işlemler yapmak üzere Birlik Başkanlığına yetki verilmesine katılımcıların oy
birliği ile karar verildi.

4

30.04.2019

4

Birlik Tüzüğünün Madde 9 ve Madde 16 hükümleri doğrultusunda Birlik Başkanlığı görevine Amasya Valisi’nin,
Birlik Başkan Vekilliğine Çorum Valisinin, katip üyeliklerine de Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk ALTUNAY ve
Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇİFTÇİ’nin seçilmesine yapılan gizli oylamayla karar verilmiştir.

5

30.04.2019

5

Birlik Encümen üyeliklerine Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI, Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa DEMİR, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki ERARSLAN, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman
GÜNAY ve Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol DUYUM’un seçilmesine yapılan gizli oylamayla karar verildi.

6

30.04.2019

6

YHKB 2018 mali yılı kesin hesabının kabul edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

7

24.09.2019

7

Birliğin faaliyetleri olarak 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan;
1. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereği yapılması gereken çalışmalar (Meclis, Encümen toplantıları,
yazışmalar),
2. YHKB İnsan Kaynakları çalışmaları (Personel görevlendirilmeleri, hizmet içi eğitimler, seminer ve konferans katılımları
vb.),
3. CBS veri tabanı güncellemeleri, saha çalışmaları, personelin hizmet içi eğitimi, teknolojik gelişmelerin takibine yönelik
eğitim, projelere ve kurumlara destek,
4. OKA, TKDK, KOSGEB tarafından çıkılan Teklif Çağrıları kapsamında ilgili taraflara teknik destek sağlanması, bölgesel
projelerin hazırlanması, hazırlanan projelerden sözleşme yapılanların uygulanması, projelerde ortak ya da iştirakçi olarak
yer alınması,
5. Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının takip edilmesi ve yine bölge çapında projeler hazırlanarak bu kaynaklara
başvuru yapılması gibi konularda doğrudan başvuru sahibi olunması yanında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
projeler kapsamında ortak ya da iştirakçi olunması, bölgedeki kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve rehberlik hizmeti
verilmesi,
6. Bölgenin kapasitesini artırıcı ve bölge halkının iştiraki ile gerçekleşen çalıştaylar, seminerler, workshoplar, konferanslar
düzenlemek.
7. Bölgenin sürdürülebilir kalkınması amacıyla kırsal nüfusuna yönelik muhtelif eğitimler düzenlemek.
8. Yeşilırmak Havzası Turizm Destinasyonu Tanıtım Çalışmaları (tanıtım çalışmaları, uluslararası fuar katılımları),
9. Yeşilırmak Havzası Entegre Su Yönetim Planı kapsamında teknik destek verilmesi ve Yeşilırmak Nehri ve Havzası
Kirlilik tespit ve kirlilik önleyici çalışmaları proje üretimi faaliyetlerinin 2020 yılında gerçekleştirilmesine ve Birliğin 2020 Yılı
Çalışma Programı olarak onaylanmasına katılımcıların oy birliği ile karar verildi.

8

24.09.2019

8

2019 yılı Birlik bütcesnin ödenekleri yetersiz kaldığı için, mevduat faizlerinden karşılamak üzere 2019 yılı için Birlik ek
bütçesi düzenlenmesine ve 2020 yılı Birlik Gelir Bütcenin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9

24.09.2019

9

Her ilin 2020 yılı Birlik üye katılım payının belirlenmesine ve Birliğe bağlı Mahalli İdarelerinin katılım paylarının en geç 2020
Temmuz ayına kadar bu miktar üzerinden yatırılmalarına oy birliği ile karar verildi.

10

Birlik amaçları doğrultusunda proje teklif çağrıları, satınalmalar, ulusal ile uluslararası fuar katılımları ve iş ziyaretleri de
dahil olmak üzere Avrupa Birliği Projeleri, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve
diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yürütülecek iş ve işlemler için gerekli kararları almak üzere Birlik Encümeni’ne yetki
verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı 2019 yılı Proje Teklif
Çağrısına kurumumuz Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından kırsal alandaki atıl binaların (köy okulları vb.)
onarılarak soğuk hava deposu, kurutma ve paketleme tesisine dönüştürülmesi konusunda proje hazırlanmasına [Her İlde
(Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta) birer pilot köy seçilerek] veya diğer kurumların söz konusu proje teklif çağrısına
hazırladıkları projelerde ortak veya iştirakçi olunmasına, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin doğrudan proje sahibi
olması yanında uygun görülen diğer kurum ve kuruluşların da projede ortak ve/veya iştirakçi olarak yer almalarına,
projelerin hazırlık ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na başvuru aşamasında proje kapsamında gerekli olan çizim, keşif,
metraj ve/veya danışmanlık hizmeti gibi teknik belge ve çalışmaların hizmet alımı yöntemiyle firmalara yaptırılmasına ve
masraflarının Birlik bütçesinden karşılanmasına, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile sözleşme aşamasına gelecek
olanların sözleşme yapıldığı takdirde eş finansmanlarının Birlik bütçesinden karşılanmasına, projelerin başarılı olması
durumunda uygulanmasına, söz konusu projede kurumu temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya ve proje
koordinatörlüğünü yürütmeye Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN’ın yetkili kılınmasına, projenin yürütümü ile ilgili tüm iş ve
işlemler için (mal ve hizmet alımları dahil olmak üzere) Birlik Başkanlığına yetki verilmesine katılımcıların oy birliği ile karar
verildi.

10

11

24.09.2019

24.09.2019

