
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.06.2019 Pazar günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Furkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT 
olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Resul ÇİFTÇİ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.06.2019 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları başlıklı 6.  maddesinde “İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en 
yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 
uygun yöntemler uygulanır.” denilmektedir. Bu çercevede İlimiz köylerinde yaşayan yaşlı ve kimsesizlerin tespiti ve 
ihtiyaç sahibi olanlara sıcak yemek, giyecek vb. sosyal yardımda bulunulması teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Resul ÇİFTÇİ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.06.2019 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İl Özel İdaresinin görev alanından bulunan köylerin köy meydanlarının ve köy yollarına ait su kanallarının 
temizliği, yol etrafındaki dalların kesilmesi ve çimlerin biçilmesi için ihtiyaç duyulan bir adet makinenin İl Özel İdaresi 
bütçe imkanlarıyla satın alınması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyesi İsmail AKAR tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.06.2019 tarihli önergesi okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, 
Akköy Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 30 Haziran 2019 Pazar günü düzenlenecek olan Akköy Şehitlerini Anma 
Günü organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifinin bu ayki 
toplantının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (m) ve (n) bentleri 
gereğince, Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya 
Bölge Teşkilatına” (UCLG-MEWA) Yalova İl Özel İdaresinin üye olması ve €600,00 Euro tutarında yıllık aidat ödenmesi 
ile ilgili UCLG-MEWA’nın talep yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin aksatılmadan 
yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve sık sık arıza yapması nedeniyle yatırım programında 
olan işlerin yerine getirilmesinde aksamalara sebep olan, aynı zamanda ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle de 
bakım ve onarımı rantabl olmayan 1993 model Çekicinin yerine, ihtiyaç duyulan yeni bir adet Çekicinin Devlet Malzeme 
Ofisi kanalıyla satın alınması İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclise havaleli 30.05.2019 tarihli ve 2825 
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 üçüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde 
bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, can ve mal emniyeti açısından oluşabilecek risklerin DSİ işbirliğinde bertaraf 
edilebilmesi amacıyla, Kadastro bilgisi ve DSİ izinlerinin alınıp alınmadığı, eski yol ve yapılması planlanan yeni yolun 
(köprü) mukayeseli ölçümlerinin yapılması hususlarının yanı sıra söz konusu yolun İl Özel İdaresinin yol ağında olma 
durumu, yapılabilirliği, proje ve maliyeti gibi konuların teknik yönleriyle birlikte bir bütün halinde yerinde 
irdelenmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.06.2019 Pazar günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

 
 
 
 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.06.2019 Pazar günü saat 15:30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
        
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Furkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT 
olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
        
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde her yıl Kocadere Şehitlerini Anma 
Törenleri düzenlenmekte olup, ancak bunun dışında Ermeni ve Rum çetelerinin katlettikleri şehitlerimizin aziz 
hatıralarının yaşatılması ve katliamın zihinlerden silinmeyerek geniş kitlelerin tarih bilincinin arttırılması amacıyla gerekli 
çalışmanın yapılması, yaşanan bu olayları bir belgesel niteliğinde görsel ve yazılı olarak hazırlatılarak yeteri kadar 
çoğaltılması ve basımının yapılarak geniş kitlelerin bilgisine sunulması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Atalay Beştaş söz alarak, Kapaklı Köyünde yaşanan 
katliamın da ilave edilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının 
son birleşimine yetiştirilmek üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
        
Gündemin beşince maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde uygun bir alana adet atış 
poligonu yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem ÇOBANKENT tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Kurtköy 
Köyü sınırları içerisinde uygun bir alana yapılması planlanan atış poligonu yerinin mülkiyeti, idari ve mevzuat yönleri, 
maliyeti gibi konularda İl Özel İdaresi tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun yazılı olarak komisyonumuza 
iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi.  
        
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimiz Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve turizm 
açısından çok önemli bir değer olan Kent Ormanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcut dere üzerine araç 
geçişini sağlayacak şekilde basit bir köprü yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis üyelerinden Murat KAYA söz alarak, İdare tarafından yapılacak çalışmaların çabuklaştırılması, DSİ ve 
Orman Müdürlüğünden alınacak görüş ve izinler için yazışmaların biran evvel yapılarak komisyonlara iletilmesi 
gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Kent Ormanının otopark 
ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut dere üzerine araç geçişini sağlayacak şekilde basit bir köprü imal edilebilmesi 
için, Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünün görüş ve izinlerinin alınması suretiyle İl Özel İdaresi teknik 
elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, yapılacak köprünün idari ve teknik yönden 
yapılabilirliği konularını içeren raporla birlikte proje ve keşif özetinin (maliyetinin) çıkartılarak 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 03.06.2019 Pazartesi günü saat 12.00’de meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.06.2019 Pazartesi günü saat 12:00’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.   
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Tahsin YENER, İsmail AKAR ve Oktay ATİK’in toplantıya 
iştirak ettikleri, Hüseyin ALFAT’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin 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 yedinci maddesinde yer alan; İlimizde, Otizm “Engeller Olmadan” projesi ile bilimsel dayanaklara uygun 
olarak Otizmle çalışan öğretmenleri; otizmli bireylerin bireysel özelliklerine uygun eğitim modellerini uygulayarak 
davranış problemlerini sonlandıracak, uygun öğretim ortamı oluşturacak, yeni davranışlar kazandıracak, bağımsız 
yaşama becerilerini edindirecek etkileşim ve öz bakım donanımına ulaştıracak ve özel yeteneklerini keşfedip geliştirecek 
uzmanlar olarak eğiterek otizmli bireylerin toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak için İl Özel İdaresi bütçesinden 
₺25.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize 



 

havaleli 30.05.2019 tarihli ve 2834 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu 
ayki toplantının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonun havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan, barınakları 
olmaması sebebiyle belediyeler tarafından kırsal bölgelere terk edilen başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırma, barınma 
ve tedavi edilmeleri yönünde belediyelerle ortaklaşa çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinde mevcut olan ₺70.000,00 ödeneği çerçevesinde yerel yönetimlerle 
yapılacak protokol kapsamında sokak hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavisinin yapılarak kulak numaralarının 
takılması ve alındıkları yere geri bırakılması, ayrıca büyük bir sorun haline gelen başıboş sokak hayvanlarının barınma ve 
rehabilite edilmelerine yönelik planlanan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için İl, İlçe ve Belde Belediyelerinde bu 
hususta var olan sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi kanalıyla 
belediyelerden bilgi talep edilmiş olup, talep edilen bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyünde yağmur suyu kanalları yapımı ile köy 
mezarlığında kayan bölgeye istinat duvarı yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi iş makinesi imkânlarıyla istinat duvarının olduğu 
bölgede gerekli çalışmanın yapılarak sorunun giderilmesi, ayrıca yağış anında toprak kayması ve erozyonun sebep 
olacağı su taşkınlarının önlenmesi için, yetki ve sorumluluğun kurumlarında olması hasebiyle İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından köyün gerekli yerlerinde ağaçlandırma çalışmasının yapılması, bunların yanı sıra İdarenin teknik 
elemanları tarafından yerinde gerekli 
 
 
İinceleme ve araştırmanın yapılarak, istinat duvarı ve su kanallarının mevcut durumları, yapılabilirliği ve maliyeti 
hakkında rapor tanzim edilerek komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.06.2019 Cuma günü saat 12:00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddeleri gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 07.06.2019 Cuma günü saat 15:30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT 
olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.         
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesinde bulunan Çınarcık Balıkçı Barınağının dip taraması 
çalışmaları esnasında tüketilecek akaryakıt giderinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Bütçesinden 
₺95.000,00 ödenek tahsis edilmiş, ancak yapılan çalışmaların sonucunda tahsis edilen ödeneğin yetmediği 
anlaşıldığından, İl Özel İdaresi bütçesinden ₺50.000,00 ilave ödeneğin tahsis edilmesi konusu müzakereler açıldı. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin yarın yapılacak Haziran ayı olağan meclis toplantısının 5. birleşime 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
konusu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ile Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN, Furkan ATEŞ ve İsmail AKAR tarafından 
Meclis Başkanlığına hitaben verilen 07.06.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 10-
18 Haziran 2019 tarihleri arasında Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelecek olan yaklaşık 300 üst düzey temsilcinin 
katılımıyla Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonunun (FECC, Federation of European Carnival Cities) 39. Yıllık Kongresi 
İlimiz Termal İlçesinde yapılacak olup, anılan etkinliğin İlimizin ve Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacağı gibi, Yalova 
ekonomisine de önemli ölçüde girdi sağlayacağı anlaşıldığından, kongreye katılacak katılımcıların ulaşım, konaklama vb. 
diğer giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere 5302 sayılı Yasanın 6 ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi 
bütçesinden toplam €3.000 Euro tutarında ödenek tahsis edilmesi teklifinin, yarın yapılacak olan Haziran ayı olağan 
meclis toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi konusu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması amacıyla, ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi 



 

civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespiti için çalışma yapılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Suat AKGÜN 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl 
Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılan ve halen devam etmekte olan Tarihi 
Yalova Kağıthanenin İhyası Projesi ile ilgili çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi hususunu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 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. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, Termal İlçesi 
İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın Termal İlçesindeki maden sularına dikkat çekerek çalışma 
yapmalarını ve çalışmalarını somut hale getirerek meclisin bilgisine sunmalarının önemli ve yararlı olacağını 
düşünüyorum dedi. Hüseyin ALFAT söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Oktay ATİK’de söz alarak, İl 
Özel İdaresinin öncülüğünde diğer ilgililerin işbirliğinde Turizm Master Planı çerçevesinde ciddi bir çalışma yapılmasının 
gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimizin 
ekonomisinin geliştirilmesi ve köylerimizin refah düzeylerinin arttırılması amacıyla, “Hazine, Köy Tüzel Kişilikleri veya 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait atıl durumdaki boş arazilerin başta Dürdane İnciri ekimi olmak üzere Yalova’nın iklim 
şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin geliştirilmesi ve özendirilmesine yönelik faaliyetlerde 
değerlendirilmesi” için İdare tarafından arazi (yer) tespitlerinin yapılarak komisyonumuza iletilmesi, ayrıca gölleri, 
şelaleleri, ormanı, denizi, yaylaları ve doğasıyla muhteşem bir potansiyele sahip İlimizin Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde 
bulunan Ortaburun Göletinin olduğu bölgede bir mesire alanı yapılmasının yanı sıra başta İstihkâm Tepe olmak üzere 
atıl durumdaki mesire alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması suretiyle canlılığın kazandırılarak buralara rağbetin 
artırılması, Hersek Gölündeki kuş cenneti, kaleleri, inanç, kültür, sağlık, doğa ve deniz turizmi açısından da eşsiz bir 
güzelliğe sahip İlimizin doğal zenginliklerinin ortaya çıkarılarak gerektiği gibi tanıtımının yapılması ve yerli ve yabancı 
turistlerin uğrağı haline dönüştürülmesi ile birlikte çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla küçük ve büyükbaş 
hayvancılığın geliştirilmesi ve özendirilmesine yönelik çalışmaların titiz bir şekilde yapılarak sonucunun bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususunu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
            
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.06.2019 Cumartesi günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Haziran ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 08.06.2019 Cumartesi günü saat 
15.30’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Hüseyin İNCE, 
Ertan ŞENER, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa 
SELVİ, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Oktay ATİK, Tahsin YENER, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Fürkan ATEŞ’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin 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 on üçüncü maddesinde yer alan;  mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine 
sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürü Suat AKGÜN tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi.  Meclis üyelerinden İbrahim 
DÖNERTAŞ söz alarak, itirazlara verilen cevaplar alınmadan ve süreç tamamlanmadan konunun gündemden 
düşürülmesinin doğru olmadığını, sürecin tamamlanmasının ardından konunun meclisimizde değerlendirilmesi için 
komisyonlara süre verilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 02.06.2019 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilen; Ermeni ve Rum çetelerinin katlettikleri şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması ve 
katliamın zihinlerden silinmeyerek geniş kitlelerin tarih bilincine ışık tutması amacıyla gerekli çalışmanın yapılması teklifi 
hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi, 5302 sayılı Kanunun 6 maddesi kapsamında İl Özel İdaresi kanalıyla belgesel niteliğinde detaylı bir 
çalışmanın başlatılması, bu çalışmalardan elde edilecek bilgi ve belgeler ışığında görsel (CD) ortamında ve yazılı 
(Kitapçık) ortamda yeteri kadar çoğaltılması ve basımının yapılarak geniş kitlelerin bilgisine sunulması, yapılacak bu 
çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
İl Genel Meclisinin 01.06.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilen, amacı; yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası düzeyde temsil edilmesini sağlayarak 
değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak ve yerel demokrasiyi güçlendirmek olan “Birleşmiş Kentler ve Yerel 
Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına” (UCLG-MEWA) Yalova İl Özel İdaresinin üye olması ve yıllık aidat 
ödenmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; üyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlamak, Avrupa Birliği, Kalkınma 
Ajansları ve benzeri uluslararası kuruluşların mali katkısıyla gerçekleştirmek istedikleri projeler ve diğer çalışmalarda 
ihtiyaç duydukları ortaklık desteğini vermek, uluslararası düzeyde benzer kuruluşlar ve eğitim kurumlarıyla ortak 
projeler yapmak, yayınlar hazırlamak, toplantılar, seminerler, sempozyumlar ve çeşitli etkinlikler düzenlemek olan 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10. maddesinin (m) ve (n) bentleri gereğince, Yalova İl Özel İdaresinin üye olması, İl Özel İdaresi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Kurumsalı altında “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
Katılım Payı” adıyla yeni bir fasıl maddesi açılarak ₺5.000,00 tutarında ödenek ayrılması ve yıllık net €600,00 Euro 
tutarındaki aidatın da bu harcama kaleminden ödenmesi hususu işaretle oylandı, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Mustafa 
TUNALI, Oktay ATİK, Hüseyin ALFAT ve Tahsin YENER’in ret oyuna karşın, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu 
ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 03.06.2019 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen; Otizm “Engeller Olmadan” Projesi ile çalışan öğretmenleri birer uzman olarak eğitmek için 
ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimizde, Otizm “Engeller Olmadan” Projesi ile bilimsel dayanaklara uygun olarak 
otizmle çalışan öğretmenleri; otizmli bireylerin bireysel özelliklerine uygun eğitim modellerini uygulayarak davranış 
problemlerini sonlandıracak, uygun öğretim ortamı oluşturacak, yeni davranışlar kazandıracak, bağımsız yaşama 
becerilerini edindirecek etkileşim ve öz bakım donanımına ulaştıracak ve özel yeteneklerini keşfedip geliştirecek 
uzmanlar olarak eğiterek otizmli bireylerin toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6. maddesi kapsamında uzman eğitici yetiştirilmesi, söz konusu proje giderinde kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi Bütçesinin (Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi) faslından ₺25.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 07.06.2019 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Termal İlçesine bağlı Akköy Köyünde düzenlenecek olan Akköy Şehitlerini Anma 
Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Termal İlçesine bağlı 
Akköy Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 30 Haziran 2019 Pazar günü düzenlenecek olan Akköy Şehitlerini Anma 
Töreni Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi Bütçesinin Termal Köylere Yardım faslında bulunan 
ödeneğin ₺30.000,00 sinin Termal Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması, anma töreni 
organizasyonu faaliyetlerinin değerlendirildiği (bilgi notu) sonuç raporu ile birlikte mevzuat gereği dosyasında muhafaza 
edilmek üzere ödeme belgelerinin birer örneklerinin İl Özel İdaresine gönderilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
       
İl Genel Meclisinin 07.06.2019 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen; İlimiz Termal İlçesinde yapılacak Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonunun 39. Yıllık 
Kongresine İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 10-18 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelecek olan yaklaşık 300 üst düzey temsilcinin katılımıyla Avrupa Karnaval 
Şehirleri Federasyonunun (FECC, Federation of European Carnival Cities) 39. Yıllık Kongresi İlimiz Termal İlçesinde 
yapılacak olup, anılan etkinliğin İlimizin ve Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacağı gibi, Yalova ekonomisine de önemli 
ölçüde girdi sağlayacağı anlaşıldığından, kongreye katılacak katılımcıların ulaşım, konaklama vb. organizasyon 
giderlerinin yaklaşık €3.000 Euro tutarındaki kısmının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri 
kapsamında yapılacak anlaşmaya (protokol) uygun olarak İl Özel İdaresi Bütçesinin (Panel Konferans Seminer ve 
Çalıştay Giderleri) faslında bulunan ödenekten karşılanması, kongreyle ilgili organizasyon faaliyetlerinin değerlendirildiği 
(bilgi notu) sonuç raporunun İl Özel İdaresine gönderilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
 
İl Genel Meclisinin 07.06.2019 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Çınarcık İlçesinde bulunan Çınarcık Balıkçı Barınağının dip taraması işinin İl Özel 
İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yaptırılması, balıkçı barınağı dip taraması çalışmaları esnasında 
tüketilecek akaryakıt giderinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Bütçesinden ödenek tahsis edilmesi 
teklifi hakkında hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
Çınarcık Balıkçı Barınağı dip taraması işinin eksik kalan kısmının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. 
maddeleri kapsamında yapılacak anlaşmaya (protokol) uygun olarak İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
işbirliğinde tamamlanması, balıkçı barınağı dip taraması çalışmaları esnasında tüketilecek olan akaryakıtın ₺50.000,00 
tutarındaki giderinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin (Akaryakıt ve Yağ Alımları) faslında bulunan ödenekten karşılanması 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
 



 

Dilek ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, daha önce farklı siyasi 
partilere mensup belediyelerde de özel idare kaynaklarıyla yapılan işlerin kendi bütçeleriyle yapmış gibi açıklamalarda 
bulunulduğunu, belediyelerin de barınak temizliği için maddi katkı sunduklarını, belediye başkanının ilçeye yapılan 
hizmetle ilgili açıklamasının basına biraz farklı şekilde yansıtıldığını dile getirdi. Ertan ŞENER’de söz alarak, belediye 
ayrımı yapılmasının doğru olmadığını, İl Genel Meclisi ve İdarenin katkısının yadsımaması konusunda gerekli 
hassasiyetin gösterilmesini, en azından o ilçedeki il genel meclis üyelerine plaket verilmesi veya konuşmalarında bu 
üyelerimizi onurlandırmaları için nezaket mahiyetinde bir teşekkür konuşması yapılmasının daha şık olacağını, bundan 
böyle il özel idaresi kaynaklarıyla yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili tanıtım babında bir formül geliştirilmesinin gerekli 
ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı; AB’nin finanse ettiği projelerin kendilerinin desteklediği kaynaklarla 
yapıldığına dair bazı şartları dikte ettiklerini,  bu şartları yerine getirmeyenlere hibe desteğinde bulunmadıklarını, 
İdaremiz kaynaklarıyla yapılan yatırım ve hizmet projeleri için de benzer bir formülü hayata getirmek için çalışması 
başlatacaklarını dile getirdi.  
 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2019 Yılı Temmuz ayında yapılacak olan 

olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2019 

Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması 

kararlaştırılarak, 2019 Yılı Haziran ayı olağan toplantısına son verildi.  


