
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.08.2019 Perşembe 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, Murat KAYA, Mustafa 
SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Atalay BEŞTAŞ’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 birinci maddesinde yer alan; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının 
(okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) tespit edilmesi, önem ve öncelik 
sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu kültür varlıklarının tespit edilmesi, 
önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması 
yönünde İdare tarafından gerekli çalışmanın başlatılması, başlatılan çalışmaların neticesinde hazırlanan projenin 
uygulanması için Kültür ve Turizm Bakanlığından ve diğer yatırımcı Kurum ve Kuruluşlardan ödenek temini talebinde 
bulunulması, temin edilecek ödenek imkânları dâhilinde söz konusu tarihi eserlerin restore edilerek kültür mirasımıza 
kazandırılması yönündeki çalışmaların sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip 
yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve 
kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Başkanı 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 hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 04.07.2019 tarihli 
dördüncü birleşiminde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis 
Üyelerinden Murat KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.07.2019 
tarihli önergelerinde belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyünün eksik olan kanalizasyon hattının 
tamamlanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis üyelerinden Murat KAYA söz alarak, teknik elemanlar tarafından yerinde yapılan inceleme ve 
araştırmalarda, söz konusu hattın tamamlanmasına mani her hangi bir olumsuzluğun olmadığını, proje ve keşiflerinin 
çıkartılarak eksik kalan kanalizasyon hattının biran önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; sorun haline gelen kanalizasyon hattının tamamlanması için İdarenin teknik elemanları tarafından proje ve 
keşif özetinin hazırlanarak komisyonlara iletilmesi ve komisyonlar tarafından konunun değerlendirilerek sonucunun bir 
rapor halinde meclisin bu ayki toplantısının son birleşimine yetiştirilmesi için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.08.2019 Cuma günü saat 17.00’de meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.08.2019 Cuma günü saat 17.00’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında 
meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlamadan 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, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce, meclis üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, meclis üyelerine gönderilen son 
birleşime ait tutanakla birlikte Valiye gönderilen meclis kararlarının birer örneğinin de meclis üyelerine mail ortamında 



 

gönderilmesi gerektiğini söyledi ve yapılan bu teklif meclisçe de uygun görüldü, ardından meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
         

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ve Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN, Furkan ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin 
İNCE, Mustafa TUNALI, Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları 
02.08.2019 tarihli iki adet önergeleri ayrı ayrı okundu, önergelerin aynı konuyu ihtiva ettiği görüldüğünden her iki 
önergenin birleştirilerek gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, Önergelerde 
belirtilen; İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 143 sayılı kararında belirtilen yollara; Merkez İlçe, Güneyköy Bağlar 
Mevkii Yolu 800 m asfalt sathi kaplama, Safran-Güneyköy-Paşakent Bağlantı Yolu 700 m sıcak asfalt, Çınarcık İlçesi, 
Çalıca Köyiçi Yolu 600 m asfalt sathi kaplama olmak üzere toplam 2100 m yolun ilave edilerek, ilave edilen yolların 143 
sayılı kararla yapılması planlanan yollarla birlikte yapım, bakım ve onarım işlerinin bir program dahilinde 
gerçekleştirilmesi teklifinin, İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Mustafa TUNALI, Oktay ATİK, Hüseyin ALFAT ve Tahsin 
YENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve meclis üyesi Ali ÇORBACI’nın önerisinin bulunduğu 02.08.2019 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak, 
özellikle gece yapılan seyahatlerde yolların dar ve virajlı olması sebebiyle büyük tehlikelerin atlatıldığı, zaman zaman 
kazaların meydana geldiği, dolayısıyla can ve mal emniyeti için yollara uygun çizgiler çizilmesinin aciliyet arz ettiğini dile 
getirdi. Ertan ŞENER söz alarak, İdare personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Yol 
çizgilerinin olmaması nedeniyle gece yapılan yolculuklarda daha fazla tehlike yaşandığını, herhangi bir sorun 
yaşanmaması için biran evvel yol çizgilerinin çekilmesi gerektiği yönündeki görüşünü meclise iletti. Resul ÇİFTÇİ’de söz 
alarak bu konudaki görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, Önergede belirtilen; İl Özel İdaresinin yol 
ağında bulunup, bakım çalışması yapılan yollarda şerit çizgilerinin olmamasından dolayı özellikle gece yapılan 
seyahatlerde olası kazaların meydana gelmesi sonucu can ve mal emniyeti açısından tehlike yaşanmakta olup, 
yaşanabilecek olası tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla, önem ve öncelik arz eden yolların şerit çizgilerinin biran evvel 
çekilmesi teklifinin, İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.08.2019 tarihli önergesi 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi İdris DURMUŞ söz alarak, önergesi hakkından meclisi 
bilgilendirdi. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, önergede belirtilen; bilindiği üzere; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve 
sorumlulukları başlıklı “  6.maddesinin b fıkrasına göre; 
         
İl özel idaresi İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma orman köylerinin desteklenmesi, 
ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir. Aynı 
kanunun Acil durum plânlaması başlıklı 69. Maddesinde de; İl özel idaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer 
doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet 
ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki 
diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle 
üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli 
önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. İl özel idaresi, il 
dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.” 
denilmektedir. 

 
Olası Marmara depreminin verebileceği zararları önlemek ve azaltmak için; 

1. Temel afet bilinci eğitimlerinin, arama kurtarma ve ilkyardım eğitimleri almış gönüllü sayısının artırılması, 
gönüllüler için gerekli tüm ekipman ve teçhizatın belirlenerek temin edilmesi,  bu konuda çalışan STK’larla 
daha geniş çalışma yapılarak desteklenmesi çalışmalarının yapılması, 

2. Deprem sonrası toplanma alanlarının tüm insani ihtiyaçları giderecek şekilde standartlara uygun olarak 
yapılması, altyapı ve donanımının uygun ve hazır hale getirilerek bu alanlarda afetzedelerin geçici barınma 
ihtiyaçlarının giderildiği, afet riski taşımayan nitelikte, bir nevi ön tahliye alanları olarak da işlevini göreceği 
alanların oluşturulması gerekmektedir. Özellikle su ve WC ihtiyacının giderileceği, yemek, ilkyardım ve sağlık 
yardımlarının yapılabileceği, fiziksel şartlara haiz olarak afete yönelik depo ve levazım kaynaklarına yakın 
olmaları ve bu alanların görsel olarak bilinirliğinin sağlanması amacıyla gerekli tabelalarının yapılması, 

3. Tüm ilimizi kapsayacak şekilde depreme hazırlık çalışmalarında gelinen nokta hakkında ilgili kamu kurum ve 
kuruluşların ve STK’ların şimdiye kadarki yaptıkları çalışmaları içeren ve acil eylem planında yapılması 
gerekenlerin tespit edileceği raporun hazırlanması ve ivedi şekilde eksikliklerin giderilmesi çalışmalarının 
yapılması,  

4. Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi öngörüsü ile bu yol güzergâhında 
ulaşımda sıkıntılı olabilecek alanların olup olmadığının tespiti, eksik olan yol ikaz ve işaretlerinin tamamlanması 
ve gerektiği takdirde yol yenileme-genişletme çalışmasının yapılması teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

         
Yetkinin İl Genel Meclisinde olması hasebiyle, Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün arızalanan soğutma 
sisteminin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında onarılarak kullanıma hazır hale 

getirilmesi ve söz konusu soğutma sistemi giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 



 

toplam ₺20.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Encümeninin 01.08.2019 tarihli ve 153 sayılı kararı 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine 
yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; Yalova’da bulunan Termal ve Termal Kaplıcalarının tarihi, kültürel ve doğal 
güzelliklerinin tanıtılması, bölgenin kaynaklara dayalı gerçek tarihçesinin ortaya çıkarılması ve bölgenin jeolojik 
özelliklerinin belgelenmesi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak protokol 
çerçevesinde bir çalışma yapılarak basıma hazır hale getirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ ve Hüseyin ALFAT söz alarak, Armutlu ve Termal İlçelerinin Kaplıca 
Tesisleri hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Hüseyin İNCE gündem dışı söz alarak, trafikte yaşanan sorunlar, cadde ve 
sokaklarda park edilen araçlardan dolayı hasta taşıyan Ambulansların hastayı hastaneye yetiştirme konusunda sıkıntılar 
yaşamakta olduğunu, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için meclisimizi temsilen İl Genel Meclisi Başkanımız 
tarafından konunun ilgili makamlara iletilmesi ve bu konuda herkesin hassasiyet içerisinde davranmasının 
sağlanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
Yalova’da bulunan Termal ve Termal Kaplıcalarının tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması, bölgenin 
kaynaklara dayalı gerçek tarihçesinin ortaya çıkarılması ve bölgenin jeolojik özelliklerinin belgelenmesi için İl Özel 
İdaresi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Halil İnalcık Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarih Araştırmaları Enstitüsü 
Derneği, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Termal Kaymakamlığı ve Termal Belediyesi işbirliğinde, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak protokol çerçevesinde bir çalışma yapılarak basıma 
hazır hale getirilmesi, basıma hazır hale getirilecek çalışmaların basımının yapılarak tanıtım amacıyla ilgili kurum ve 
kuruluşlara dağıtılması, İl Özel İdaresi bütçesinin “Yalova’nın Tarihi Kültürel ve Turizm Değerlerinin Tespiti Projesi” 
faslında bulunan ödeneğin, ₺30.000,00 sinin basım ve benzeri giderlerin karşılanmasında kullanılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizin köy 
meydanlarının, çağın şartlarına ve gelişen standartlara uygun olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Murat KAYA söz alarak, köy meydanların köylerin 
sembolü olduğunu ve bu konuda örnek bir proje hazırladıklarını söyledi. Ardından hazırladıkları proje görselini meclis 
üyeleriyle paylaştı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizin köy 
meydanlarının; köy yaşamının gelişen standartlarına ve köy sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak, oturma bankları, 
peyzaj ve çevre düzenlemeleri ile ağaçlandırma v.b. çalışmaları da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bu çerçevede köy 
muhtarlıklarımızla ortak proje ve işbirliği yapılarak, İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Çalışma ve Performans 
Programı çalışmaları sırasında nüfus ve öncelik sırası dikkate alınmak suretiyle uygun görülen köy meydanlarının tespit 
edilerek yatırım programına alınması, programa alınan her bir köyün köy meydanı için İl Özel İdaresinin 2020 yılı 
bütçesinde ₺75.000,00 ödenek ayrılması ve projenin maliyetinin yaklaşık %10’unun ise Köy Muhtarlıkları tarafından 
karşılanması, programa alınacak köy meydanlarının 2020 yılı içerisinde planlanan bir iş programı çerçevesinde 
düzenlenerek köy sakinlerinin hizmetine sunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
         
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Çalıca Köyü, Cami altı sokakta sağlı sollu 200 m. 
uzunluğunda V kanal yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık 
İlçesine bağlı Çalıca Köyü, Cami altı sokakta sağlı sollu ihtiyaç duyulan 200 m. uzunluğunda V kanal yapılması işinin 
İdare tarafından belli bir program çerçevesinde gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin “Yol Yapım 
Giderleri” faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana 
ihtiyaç duyulan bir adet atış poligonu yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Atış Poligonu için 
alternatif yerlerin araştırılarak uygun bir alanın tespit edilmesi, tespit edilecek alanın mülkiyeti, tahsis edilme durumu, 
maliyetiyle birlikte idari ve mevzuat yönleriyle İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun yazılı olarak 
komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.08.2019 Cumartesi günü saat 12.00’de meclis toplantı salonunda 

toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.08.2019 Cumartesi 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, Murat KAYA, Mustafa 



 

SELVİ, Atalay BEŞTAŞ, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Tahsin YENER’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 sekizinci maddesinde yer alan; İlimiz köylerinde bulunan köy mezarlıklarından bazılarının bakımsız ve 
onarıma muhtaç durumda olduğu gözlemlenmekte olup, İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde İlimiz 
köylerinde bulunan mezarlıkların durumlarının araştırılması, acil bakım ve onarım gerektirenlerin bütçe imkânları 
doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem ÇOBANKENT tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde; bakım ve onarımı gerekli olan mezarlıklar için yapılan taleplerin değerlendirilerek 
bütçe imkanları dahilinde İdare tarafından bakım ve onarımlarının yaptırılması, ayrıca İl Özel İdaresinin görev ve 
sorumluluk alanındaki İlimiz köylerinde bulunan mezarlıkların durumlarının İdare tarafından araştırılarak, sonucunun 
komisyonlarla paylaşılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan sokak 
hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavisinin yapılarak kulak numaralarının takılması ve alındıkları yere geri 
bırakılması kararlaştırılmış olup, ayrıca kronik bir sorun haline gelen başıboş sokak hayvanlarının rehabilite edilmelerine 
yönelik planlanan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için belediyelerle ortak alternatif çözüm önerileri hakkında çalışma 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; kronik bir sorun 
haline gelen başıboş sokak hayvanlarının barınma ve rehabilite edilmelerine yönelik sorunların nihai bir çözüme 
kavuşturulması amacıyla, bu kapsamda planlanan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için İl, İlçe ve Belde Belediyelerinde 
bu hususta var olan sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve varsa yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi 
kanalıyla belediyelerden bilgi alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için tüm İhtisas 
Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; 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 
çok amaçlı makinenin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; satın alınmak istenen makine hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, ithal edilecek makinenin muadilinin 
Ankara OSTİM’de üretildiğini, Türkiye’de üretilen makinenin Kurtköy Köyünde deneme amacıyla kullanıldığını ve istenen 
verimin elde edildiğini, ithal ürünle hemen hemen aynı özelliklere sahip olan makinenin maliyetinin çok daha düşük 
olduğunu, dolayısıyla meydanların ve su kanalların temizliği ve yol etrafındaki dalların kesilmesi için Ülkemizde (Ankara) 
üretilen çok amaçlı makinenin satın alınmasının uygun olduğu değerlendirilmiş olup, konunun komisyonlar tarafından da 
etraflıca değerlendirilerek bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut Şehitlik 
ve tören alanının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak, şehitliğin bir kompleks halinde içindeki 
yapılarla hep bir arada bütüncül bir şekilde düzenlenmesinin daha uygun olacağını söyledi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Akköy Köyündeki mevcut Şehitlik ve Tören Alanının günümüz 
şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenebilmesi için, İl Özel İdaresi kanalıyla şehitliklerle ilgili alternatif projeler tespit 
edilerek komisyonumuza iletilmesi, tespit edilecek alternatif projelerin İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi 
suretiyle uygun olan projenin seçilerek uygulanması konusunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.08.2019 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddeleri gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.08.2019 Pazar günü saat 10.00’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, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT 
olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.          
 
Gündemin on ikinci 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 



 

yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; dar olması 
sebebiyle meydana gelebilecek olası kazaların engellenmesi ve can ve mal emniyeti açısından herhangi bir sorun 

yaşanmaması için, söz konusu köprü başlarına İl Özel İdaresi tarafından uyarı levhalarının konulması ve anılan yol ve 
köprü için gerekli tedbirlerin alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.         
 
Gündemin on üçüncü 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 tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; gelir getirici projelerin detayları hakkında meclisi 
bilgilendirdi. Ardından daha önceki dönemlerde çok cüzi miktarlarda mikro kredinin verildiğini, verilen mikro kredinin 
yetersiz olduğunu, planlanan yönerge çalışmalarının tamamlanmasıyla proje bazlı ve daha işe yarayacak tutarda mikro 
kredi verilmesi yol ve yöntemlerini belirleyerek ona göre adım atılacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde; İl 
Genel Meclisinin 07.06.2019 tarihli ve 115 sayılı kararına istinaden; “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 gerekli çalışmanın yapılması” ayrıca muhteşem bir potansiyele sahip İlimizin Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde 
bulunan Ortaburun Göletinin olduğu bölgede bir mesire alanı yapılması, başta İstihkâm Tepe olmak üzere atıl 
durumdaki mesire alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak, buralara canlılığın kazandırılması ve rağbetin 
artırılmasının yanı sıra İlimizin doğal zenginliklerinin ortaya çıkarılarak gerektiği gibi tanıtımının yapılması ve yerli ve 
yabancı turistlerin uğrağı haline dönüştürülmesi çalışması ile birlikte Çınarcık İlçemizde üretilen el sanatı ürünlerinin 
marka değerinin arttırılması için Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kadın Girişimci Dernekleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Çınarcık Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin desteği ve işbirliğinde tanıtım ve diğer çalışmaların yapılması, 
buradaki kadın girişimcilere mikro kredi desteğinin sağlanabilmesi için Yönerge çıkarılması veya Kriter Belirlenmesine 
yönelik çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclis 
sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz köylerinde yaşayan ve kendine bakamayacak durumda olan yaşlı 
ve kimsesiz olanların tespit edilerek, bu ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek, giyecek vb. sosyal yardım desteğinde 
bulunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz köylerinde 
yaşayan yaşlı ve kendisine bakamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesizlere günlük sıcak yemek, giyecek 
vb. sosyal yardım desteğinde bulunulabilmesi için, Kaymakamlıklar aracılığıyla İl Özel İdaresi personellerinin katılımıyla 
bu durumda olan kimsesizlerin tespit edilerek İdareye bildirilmesi, tespit edilecek yaşlı ve kimsesizlere verilecek günlük 
sıcak yemeklerin maliyeti ve bu kişilere ulaştırılmasına dair yol ve yöntemlerin tespit edilmesi için İdare tarafından 
gerekli çalışmanın yapılması istenmiş olup, yapılacak çalışmanın sonucunun 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 05.07.2019 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet 
Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 
son verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.08.2019 Pazartesi 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, Fürkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Murat KAYA, Atalay 
BEŞTAŞ, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, Tahsin YENER, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Mustafa SELVİ’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Mustafa TUNALI tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri 
kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.08.2019 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 
kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Ülkemizde Kivi üretiminin %60-%70’inin yapıldığı 

Altınova İlçesinde 19 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek olan 7. Kivi Festivali Organizasyon giderlerinde kullanılmak 
üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 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 imal edilebilmesi için, İdare tarafından 
Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünün görüş ve izinleri sorulmuş olup, olumlu görüş alınması halinde 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 
komisyonumuza iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre 

verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi ile Muhtarlıklar bünyesinde ilaçlama yapmak üzere ortaklaşa 
çalışacak ekip oluşturularak, araç, personel ve ilaçların muhtarlıklar tarafından karşılanmak kaydıyla ilimiz köylerinde 
haşere ile mücadele yapılması yol ve yöntemlerinin tespit edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Armutlu 
İlçesinin merkeze olan uzaklığına bağlı olarak ilaçlama aracının kira bedelinin yüksek olmasından dolayı Armutlu İlçesi 
Köylerinde sinek ve çeşitli haşerelerle mücadele için bir adet ilaçlama makinasının satın alınması kararlaştırılmış olup, 
ayrıca İdare tarafından bu işlerle iştigal eden deneyimli firmalardan ve tecrübeye sahip diğer kurum ve kuruluşlardan 
Merkez ve bağlı İlçelerin Köylerinin ilaçlama işinin, makine satın alınması veya hizmet alımı yöntemlerinden hangisiyle 
yapılmasının daha rantabl olacağı hususlarının araştırılarak, maliyetiyle birlikte sonucunun yazılı olarak komisyonlara 
iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci 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. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlin uzun süre ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanarak onaylanmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planındaki değişiklere yapılan 
itirazların nevi, mahiyeti, itirazı yapan kurum kuruluş, oda ve şahıslar ile bu şahısların yaptıkları itirazların sayısı gibi 
konularda İdare tarafından ilgili Kurumdan bilgi alınarak komisyonlara iletilmesi ve itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve 
bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının birinci birleşiminde raporun revize edilmesi için komisyonlara süre verilen, 
Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyünün eksik olan kanalizasyon hattının tamamlanması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından 
hazırlanacak proje ve keşif özet doğrultusunda İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyünün eksik olan 

kanalizasyon hattının tamamlanması, söz konusu kanalizasyon hattı giderlerinin İl Özel İdaresi Bütçesinin “Kanalizasyon 
Tesisi Yapım Giderleri” faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının ikinci birleşiminde raporun revize edilmesi için komisyonlara süre verilen, 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 çok amaçlı makinenin satın alınması teklifi 
hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; satın alınmak istenen makine hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, yurt dışında yaklaşık 
₺206.000,00’ye üretilen makinenin muadilinin Ankara OSTİM’de takriben ₺45.000,00’ye üretildiği, ithal ürünle hemen 
hemen aynı özelliklere sahip olan yerli makinenin maliyetinin ithal edilecek makineye kıyasla çok daha düşük olduğu, 
Türkiye’de üretilen makinenin Merkez İlçe, Kurtköy Köyünde deneme amacıyla kullanıldığı ve istenen verimin elde 
edildiği anlaşıldığından, İlimiz Köylerinin köy meydanlarının ve yol kenarlarındaki su kanallarının temizliği ile yol 
etrafındaki dalların kesilmesi için ihtiyaç duyulan ve Ülkemizde üretilen çok amaçlı makinenin İl Özel İdaresi tarafından 
satın alınması, bedelinin ise İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) bütçesinin “Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım 
Bakım ve Onarım Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlara havale edilen, İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 143 sayılı kararında belirtilen yollara; aşağıda 15-
18 sıralarında belirtilen yolların ilave edilerek yapım, bakım, onarım ve stabilize işlerinin yapılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak,  İl Özel İdaresi kanalıyla her yıl 
50 ila 100 km civarında yol yapıldığını, daha önceki dönemde bir yıl içerisinde 90 km’nin üzerinde sıcak asfalt yol 
yapıldığını, bazı bölgelerde Doğalgaz firması tarafından habersiz olarak yapılan kazılar nedeniyle can ve mal emniyeti 
açısından tehlikelerin meydana geldiğini, vatandaşların mağduriyetlerine meydan verilmemesi ve oluşabilecek tehlikenin 
önlenmesi amacıyla bu firmaların uyarılarak izinsiz kazılara engel olunması için görevli ve yetkili kişilerin gerekli 
hassasiyeti gösterilmelerinin önemli ve yararlı olduğunu dile getirdi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü 
Hakan ARSLAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin yol ağında olmamasına karşın, İl Özel İdaresinin yol ağındaki köy yollarıyla bağlantılı 
olan kısımlarının, sıcak asfalt veya sathi kaplama yapılmış yol ağındaki köy yollarının bozulmasına neden olabilecek belli 
mesafedeki bağlantı yolları ile yapım programında bulunmayan ancak mevcut yollarla bütünlük arz ettiği için yapımı 
önem ve öncelik arz eden köy yolların sathi kaplama yapım, bakım ve onarım işlerinin, İl Özel İdaresinin 2019 Yılı 
Yapım Programında bulunan ve halen yapımı devam eden asfalt sathi kaplama yapılacak yolların maksimum %25’ini 
geçmeyecek şekilde İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 143 sayılı kararı ile yapımı planlanan;  
 

1. Akköy Çiçekli Bahçelievler Minibüs Yolu ………….. 2000 m sathi kaplama, 



 

2. Akköy-Kadıköy Bağlantı Yolu    1000 m sathi kaplama, 
3. Mecidiye Köyiçi Yolu    1000 m sathi kaplama, 
4. Kazımiye-Çiftlikköy Belediye Sınırı-500 Evler Yolu . 1000 m sathi kaplama, 

5. Yenimahalle-Kadıköy Bağlantı Yolu (YASKİ Yolu) 1000 m sathi kaplama, 
6. Akköy-Hamamlar Yolu Caddesi)   800 m sathi kaplama, 
7. Ayazma (Soğuksu) Köprüsü-Valide Köprü Yolu 800 m sathi kaplama, 
8. Handere-Denizçalı Bağlantı Yolu   750 m sathi kaplama, 
9. Kadıköy-Safran Bağlantı Yolu   750 m sathi kaplama, 
10. Esadiye-Sugören Bağlantı Yolu (Sivaslılar Mah.) 500 m sathi kaplama, 
11. Çavuşköy İstanbul Evleri Sokağı Yolu  400 m sathi kaplama, 
12. Çınarcık İlçesi Poyraz Caddesi Yolu   400 m sathi kaplama, 
13. Safran Masalköy İlave Bağlantı Yolu   400 m sathi kaplama, 
14. Sermayecik Köyü Mesire Alanı Yolu   250 m sathi kaplama, 

 
Yollarına ilave olarak,  
 

15. Güneyköy Bağlar Mevkii Yolu   800 m sathi kaplama, 
16. Çalıca Köyiçi Yolu     600 m sathi kaplama,  
17. Safran-Güneyköy-Paşaköy Bağlantı Yolu  700 m sathi kaplama, 
18. Esenköy Su Deposu Yolu    700 m stabilize yapılması, 

 
Yukarıda maddeler halinde sıralanan yollardan Esenköy 700 m su deposu yolunun stabilize yapılması işi hariç, diğer 
yolların İl Özel İdaresinin mevcut programlı işlerini aksatmayacak şekilde asfalt sezonu içerisinde İl Özel İdaresi bütçesi 
ve iş makineleri imkânlarıyla yaptırılması, 700 metrelik Esenköy Su Deposu Yolunun stabilize yapılması işinin ise mevcut 
programlı işlerin tamamlanmasının ardından bütçe imkanları çerçevesinde bir iş programı kapsamında stabilize 
yaptırılması, İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 143 sayılı kararın bu doğrultuda tashih edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 02.08.2019 tarihli ikinci birleşiminde, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında İl Genel Meclisi Üyelerinden Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Mustafa 
TUNALI, Oktay ATİK, Hüseyin ALFAT ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edilip incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilen aynı zamanda meclis üyesi Ali ÇORBACI’nın da önerisi bulunan 02.08.2019 tarihli önergede belirtilen; İl Özel 
İdaresinin yol ağında bulunan yollarda şerit çizgilerinin olmamasından dolayı can ve mal emniyeti açısından tehlike 
yaşanmakta olup, yaşanabilecek olası tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla, aşınma tabakası yapılmış yolların şerit 
çizgilerinin çekilmesi teklifi hakkında hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin yol ağında bulunan ve 
sıcak asfalt kaplama yapılmış yollarda şerit çizgilerinin olmamasından dolayı özellikle gece yapılan seyahatlerde yolların 
dar ve virajlı olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike yaşanmakta olup, yaşanabilecek olası tehlikenin 
bertaraf edilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt kaplama yapılmış yollardan aşınma tabakası yapılmış 
olan sıcak asfalt yolların, Karayolları Mevzuatına uygun olarak şerit çizgilerinin biran evvel çekilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 

Komisyonun havale edilen, Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün arızalanan soğutma sisteminin onarılarak 
kullanıma hazır hale getirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün arızalanan soğutma 
sisteminin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak anlaşmaya uygun olarak İl 

Özel İdaresi kanalıyla onarılarak kullanıma hazır hale getirilmesi, söz konusu soğutma sisteminin yaklaşık ₺20.000,00 
tutarındaki onarım giderlerinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, sosyal, kültürel ve turizm 
faaliyetleri için İl Özel İdaresi bütçesinden sağlanan desteğin hangi kriterlere göre belirlendiğini, bu faaliyetlerle ilgili 
bilginin meclisimize verilmesinin yararlı olacağını söyledi. Üyelerden Ertan ŞENER söz alarak, açılış ve etkinliklerle ilgili 
organizasyonların hangi gün ve saatte yapılacağının 1-2 ay öncesinden belli olduğunu, protokolde sadece iktidar partisi 

mensupları değil diğer parti mensuplarının yer alması ve protokol sunumlarında parti ayırımı yapılmadan hassas bir 
yaklaşım içerisinde olunmasının gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. 
 

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

toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Eylül ayı olağan toplantısının 02.09.2019 Pazartesi günü 

saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2019 

Yılı Ağustos ayı olağan toplantısına son verildi.  


