
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.10.2019 Salı 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, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, 
Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak 
ettikleri, İbrahim DÖNERTAŞ’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. 
 
İl Genel Meclis Üyelerinden Oktay ATİK, Hayrullah SARIHAN ve İdris DURMUŞ’un 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları 01.10.2019 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, 
Kılıç Köyü, köy içinde bulunan su kanalının eksik ızgaralarının olduğu, üstü açık bu kanalların yol üzerinde evleri 
bulunan vatandaşlarımızın evlerine girişini zorlaştırdığı ve yol üzerinden geçen araç ve yayalar için tehlike oluşturduğu 
anlaşıldığından, eksik kalan su kanalına ait ızgaraların tespiti ve tamamlanması konusunda İdare tarafından gerekli 
çalışmaların yapılması teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Resul ÇİFTÇİ tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. 
maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.10.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Yalova İl Özel İdaresi’nin sorumluluk 
alanında bulunan grup yollarının bir plan dahilinde öncelikle genişliklerinin ölçülmesi, tehlike arz eden dar kısımlarının 
genişletilmesi, orman izinlerinin alınması gereken yerlerin ivedilikle tespit edilerek genişletmek için izin alınması, sıcak 
asfalt aşınması bitmeden trapez kanal yapılması, trapez kanalları, yolları daraltacak şekilde ve tehlike arz edecek kadar 
dik yapılmamalı, imkanlar ölçüsünde yol genişlikleri en az 7 metreye çıkartılması için çalışma yapılması, yapılacak 
çalışmaların aciliyet sırasına göre gerçekleştirilmesi, grup yolların kenarındaki otların, çalılıkların, bariyerlerin ve kedi 
gözlerinin gözükmesinin sağlanması, yolun her iki tarafından 1,5 m (yolun bitiminden) temizlenmesinin hizmet satın 
alınarak yapılması, grup yollarında araçların tehlike anında trapez kanala rahat girip çıkabilecek şekilde düzeltilmesi 
teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen 
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla hazırlanan Yalova İl Özel İdaresi 2020-2024 Yılı Stratejik Planı konusu müzakereler 
açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelenerek bir rapor halinde İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, 
performans hedef ve göstergelerini içeren Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Çalışma ve Performans Programı konusu 
müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak 8 (sekiz) 
adet Çocuk Evinde 44 kişilik kapasite ile 04-18 yaş aralığında korunma ve bakıma muhtaç çocuklara bakım hizmeti 
verilmekte olup, bakıma muhtaç çocukların yıpranmış olan eşyalarının yerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 
64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yenilerinin satın alınması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansına 
sunulan İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 281 ada, 1 nolu parselde tescilli bulunan Mehmet Reşat Han Çeşmesi ile 
238 ada, 4 nolu parselde Aşağı Mahalle Camiinin de dâhil olduğu Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi, Meydan Düzenlemesi ve 
Cephe Sağlamlaştırma Projesine, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi 
bütçesinden eş finansman desteği sağlanması ile ilgili İl Özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 
30.09.2019 tarihli ve 4856 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından projenin detayları ve gelinen aşama 
konusunda meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde İl 



 

Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.    
 

Gündesin beşinci maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 60 sayılı kararı ile İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, 
Burhaniye Köyü'nde imar planı yapılması uygun görülmüş olup; arazinin topoğrafyası nedeni ile öncelikle Köy Yerleşik 
Alan ve Civarı Sınırının belirlenmesi, ayrıca İlimiz, Altınova İlçesi, Geyikdere Köyü'nde yola cephesi bulunmayan 
parsellerin teknik alt yapı hizmetlerinden faydalanabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince 
Geyikdere Köyünde İmar Planı yapılması ile ilgili İl Özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.09.2019 
tarihli ve 4856 sayılı yazıları okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.10.2019 Çarşamba günü saat 15.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.10.2019 Çarşamba günü saat 15.00’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, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, Atalay BEŞTAŞ, İbrahim DÖNERTAŞ, Murat KAYA, Mustafa 
SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Hüseyin İNCE’nin 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 altıncı maddesinde yer alan; Yalova İl Müftülüğünün talep yazılarında belirtilen; İlimiz Merkez İlçe, 
Bahçelievler Mahallesi, Dolunay Sokak üzerinde bulunan Fatih Camii altındaki alana, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi kurulması, bu iş için İl Özel İdaresi bütçesinden 
gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.09.2019 tarihli ve 
4856 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ertan 
ŞENER söz alarak, Stratejik Planda depremle ilgili bir hedefin yada faaliyetin yer almadığını, birinci derece deprem riski 
taşıyan ilimizde deprem öncesi ve sonrasında alınacak önlemlere planda yer verilmesinin gerekli ve yararlı olacağını 
söyledi. Ayrıca gündem maddesinde yer alan gençlik merkezinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi imkânlarıyla yapılması 
gerektiğini, çünkü 2020 yılı merkezi bütçesinde Diyanet işleri için çok ciddi oranda ödenek ayrıldığını,  özel idare 
bütçesinden bu işler için ayrılan ödenek ile köylerimizdeki acil ve zorunlu hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılması 
daha doğru olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. Üyelerden İdris DURMUŞ söz alarak, olası afetlerle ilgili alınması 
gereken tedbirler hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı, Ertan ŞENER, 
Mustafa TUNALI, Oktay ATİK, Tahsin YENER ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı toplantıda mevcut diğer üyelerin evet 
oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  
         
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İlimiz köylerinin ve köylerimizdeki turistik, tarımsal, kültürel ve tarihi değerler 
ile bu değerlere ait ürünlerin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla “Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali” 
adıyla etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, Ülkemizdeki bazı illerde farklı sektörlerde birçok festivalin düzenlendiğini, bu 
festivalleri basın yoluyla takip ettiklerini, iyi hazırlanmış tanıtım festivallerinin kendi illerine çok yarar sağladığını 
müşahede ettiğini, ilimizde de muhtarlar ve diğer ilgililer katılımı ile altyapısı iyi hazırlanmış festivallerin 
düzenlenmesinin ilimizin turizmine ve ekonomisine ciddi derecede katkı sunacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. 
Üyelerden Mustafa TUNALI söz alarak, bunun iyi bir festival olacağına inanıyorum, festivalin kalıcı ve yararlı olabilmesi 
için geniş kitlelerin katılımının sağlanması ve her yönüyle iyi bir çalışma yapılarak çıkacak sonuca göre festival 
düzenlenmesinin ilimiz için yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı; komisyon raporunda da 

değindiği gibi ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde ciddi çalışma yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuca göre festival 
düzenleneceği, kalıcı ve ses getirecek cinsten festival düzenlenmesi için çaba göstereceklerini söyledi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz köylerinin ve köylerimizdeki turistik, tarımsal, 
kültürel ve tarihi değerler ile bu değerlere ait ürünlerin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla, İl Özel İdaresi, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde konu hakkında 
gerekli çalışmaların yapılması ve yapılacak çalışmalar neticesinde amacına uygun olarak ortaya çıkacak görüş ve 
tespitler çerçevesinde ilkinin 7 Temmuz 2020 tarihinde olmak üzere  “Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm 
Festivali” adıyla etkinlik düzenlenmesi, söz konusu etkinliklerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinde 
gerekli ödeneğin ayrılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.     
         
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; Yalova ve Köylerinin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla “Vilayet Konferansları” adıyla konferanslar düzenlenmesi ve konferanslarda sunulan bilgi ve 



 

belgelerin belirli aralıklarla kitap halinde bastırılarak ilimizin kültür mirasına kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; Yalova Üniversitesini de bu projeye dâhil ederek, 
maksimum verimin elde edileceği vilayet konferansları düzenlemesi çabası içerisinde olacaklarını dile getirdi.  Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova ve Köylerinin sosyal, kültürel ve sanatsal 
anlamda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, İl Özel İdaresi tarafından gerekli fiziki ortamın oluşturulması, amacına 
uygun altyapı çalışmalarının yapılarak konferanslar tertip edilmesi, tertiplenen çalışmalar kapsamında akademik çevreler 
veya bu konularda uzmanlaşmış kişilerin katılımıyla ilkinin 2020 yılı Ekim ayında olmak üzere “Vilayet Konferansları” 
düzenlenmesi ve konferanslarda sunulan bilgi ve belgelerin belirli aralıklarla kitap halinde bastırılarak ilimizin kültür 
mirasına kazandırılması, söz konusu konferanslar ve kitap basımı giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2020 
yılı bütçesinde gerekli ödeneğin ayrılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; Termal İlçesine bağlı Akköy Köyü, köy girişi yoluna 300 m, Çiçeklibahçe 
Mevkii yoluna 200 m olmak üzere toplam 500 m uzunluğunda ‘V’ kanal yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis İsmail AKAR söz alarak, verdiği desteklerinden dolayı meclis üyesi 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. Ayrıca köy yollarında yapılan ‘V’ kanalların belli bir standarda oturtulması, 
tehlike arz edecek olanların ihyasının yapılarak olası tehlikelerin bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasının 
yararlı olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; İlimiz, Termal İlçesine bağlı Akköy Köyü, köy girişi yoluna 300 m, Çiçeklibahçe Mevkii yoluna 200 m olmak üzere 
toplam 500 m uzunluğunda V kanal yapım işinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel 
İdaresi Bütçesinin “Yolların Beton Yağmur Kanalı Yapım Giderleri” faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin dokuzuncu 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, tespit 
edilecek kültür varlıklarının önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve hazırlanan proje 
doğrultusunda söz konusu tarihi ve kültür eserlerinin röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından çalışmanın içeriği hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından Temmuz 
2019 tarihinden günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 2016 yılı baskısı 
“Yalova Kültür Envanteri”, 2019 yıllı baskısı “Yalova Kültür ve Turizm Envanteri” ve Tescilli kültür varlıkları ve 
sit alanlarına ait liste temin edilerek ekte sunulmuş olup, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının devam 
etmekte olan kataloglama çalışmaları kapsamında konu/eser/yapı vb. hakkında elde edilecek temel bilgilerin (yer, 
zaman, yazışma vb.) komisyonlar ile paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.10.2019 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı EKİM ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.10.2019 Perşembe günü saat 15.30’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.   
 
Meclis çalışmalarına başlamadan 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.    
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İsmail AKAR ile Hüseyin ALFAT tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. 
maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.10.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları 
içeresinde bulunan mevcut futbol sahasına ait soyunma odalarının acil olarak bakım ve onarım işlerinin İl Özel 
İdaresinin bütçe imkânları ile yaptırılması teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına 

havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 05.09.2019 tarihli önergesinde belirtilen; küresel iklim değişikliği yağış rejiminin de değişmesine neden 
olarak anlık ve kuvvetli yağışlar, taşkınlar ve sellerin zaman zaman tarım alanlarına, yerleşim yerlerine ve altyapıya 
verdiği zararların önlenmesi için ivedi olarak gerekli planlama ve yatırımların yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu hakkında yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; mevzuatın vermiş olduğu yetki ve 
sorumluluk çerçevesinde, oluşan yeni yağış rejimine göre verilerin güncellenerek DSİ ve Belediyeler ile İl Özel İdaresi 
işbirliğinde koordineli bir şekilde önergede belirtilen sorunlar hakkında çözüm yollarının üretilerek hayata geçirilmesi, İl 
Özel İdaresinin sorumluluk alanındaki dere yataklarındaki yağmur suyu akışını engelleyecek olan tüm atık ve doğal 



 

birikintilerin (dal, kütük, vs.) tespitlerinin yapılıp temizlenmesine yönelik iş ve işlemlerinin ise tahsis edilecek ödenek 
imkânları çerçevesinde İdare tarafından gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; İlimiz köylerinde bakımsız ve onarıma muhtaç durumda olduğu gözlemlenen 
köy mezarlıklarının durumlarının araştırılarak, kapı girişlerinin günün şartlarına uygun olarak düzenlenmesi, yönlendirme 
levhalarının bulundurulması, su ihtiyacının karşılanması için çeşme yapılması ve uygun alana sahip mezarlıklarda 
ihtiyaçları karşılayacak diğer yapıların ve fiziki alanların tesis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi teknik elemanlarından Mimar Meryem YALÇINKAYA tarafından sunum 
eşliğinde meclise detaylı bilgi verildi. Meclis Başkanı bu konuda meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdareden alınan rapor ve maliyetiyle birlikte ekte sunulan örnek proje 
doğrultusunda, köylerimizde bulunan mezarlıklardan fiziki ve diğer şartları uygun olan mevcut mezarlıklar ile yeni 
yapılacak mezarlıkların öncelik ve ödenek durumuna göre belli bir program dâhilinde yapım, bakım ve onarım işlerinin 
gerçekleştirilmesi, bu işler için İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinde gerekli ödeneğin ayrılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
 Gündemin on üçüncü 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. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim 
KARAHAN tarafından devam eden çalışmalar hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdareden alınan bilgi notunda belirtilen çalışmaların tamamlanması, tamamlanan 
çalışmaların müspet sonuçlanması halinde tespit edilecek yerlere Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması ve İl 
Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yeterli ödeneğin ayrılması, İl Özel 
İdaresinin 2019 yılı bütçesinde Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon ve Kısırlaştırılması için ayrılan ₺70.000,00 (Yetmişbin 
Türk Lirası) ödenek ile protokol hükümleri kapsamında talep, şikâyet, köpek sayısı ve benzer sorunlar dikkate alınarak 
Merkez-Sugören ve Güneyköy, Altınova İlçesi, Fevziye, Geyidere ve Sermayecik, Armutlu-Fıstıklı ve Kapaklı, Çınarcık-
Kocadere ve Ortaburun,  Çiftlikköy-Çukurköy, Kılıç, Dereköy ve İlyasköy Köylerinde olmak üzere toplam 200 (iki yüz) 
adet köpeğin kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi çalışmalarının tamamlanması, yapılan çalışmaların 
tamamlanmasından ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut 
Şehitlik ve Tören alanının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi teknik elemanlarından Mimar Meryem YALÇINKAYA 
tarafından sunum eşliğinde meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, İlimiz, Termal İlçesi, Akköy 
Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut Şehitlik ve Tören Alanının hazırlanan örnek proje doğrultusunda yeniden 
düzenlenmesi ve söz konusu projenin uygulanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinde gerekli ödeneğin 
ayrılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.10.2019 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.10.2019 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.   
 
Meclis çalışmalarına başlamadan 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.   
  

İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.10.2019 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden Murat KAYA söz alarak önergeleri hakkında meclise 
bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, yalnızca Kocadere köyünde değil diğer köylerde aynı sorunların 
mevcut olduğunu, konunun Çevre Bakanlığına ileterek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; önce Çınarcık 
İlçesine bağlı bir köy, sonra Kocadere adıyla belde iken İl Özel İdaresine bağlı köye dönüştürülen Kocadere Köyü bu 
zamana kadar gelen mevcut yapı stoku ile son günlerde meydana gelen depremler ve ilerisi için tehlike ve sorun arz 
etmektedir.  Yapı stokunun 5-6 kot olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, mevcut haliyle imar 2 kat ile sınırlı olup, bu 
durum yeni yapı yapılmasını ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemektedir. Kentsel dönüşüm ve yeni konut 
yapımının önünü açmak amacıyla kat artırımı hususunun değerlendirilmesi ve mümkün ise bu konu ile ilgili olarak plan 



 

tadilatı yapılması teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Ali ÇORBACI ve İsmail AKAR tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.10.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyelerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergelerinde belirtilen; köylerimizde ihtiyaca göre sayıları tespit edildikten sonra bank ve çöp 
konteynırının İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile satın alınması teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 38 sayılı kararı doğrultusunda OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı 
yatırımlarının yapılmasına ilişkin yapılan işbirliği protokolü göz önünde bulundurularak, hafriyat döküm sahalarının 
belirlenmesi ve söz konusu atıkların bertaraf edilmesi konusunda OSB’ler ile olduğu gibi belediye, muhtarlık ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz teklifin incelerek bir rapora bağlanmak 
üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları azaltmak için gerekli 
tedbirlerin alınması ve Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi konularında çalışma 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER söz 
alarak, İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan başta okullar olmak üzere kamu binaların depremsellik yönünde yerinde 
araştırılarak ivedi bir şekilde güçlendirme ve onarım çalışmalarının yaptırılmasının önemli ve gerekli olduğunu dile 
getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan başta okullar olmak üzere kamu binaların 
depremsellik yönleriyle yerinde araştırılarak ivedi bir şekilde güçlendirme ve onarım işlerinin yaptırılması hususunun 
ilavesiyle komisyon raporlarında belirtildiği gibi; belediye yetki alanında bulunan toplama alanları gibi İl Özel İdaresinin 
görev alanında bulunan bölgelerde de mevzuat hükümleri çerçevesinde toplama alanlarının oluşturulması, bu toplanma 
alanlarının gerekli fiziksel ve lojistik ihtiyaçlarının (su, elektrik vs.) önceden tespit edilerek günümüzün modern 
şartlarına uygun dizayn edilmesi, Afet anında yapılması gerekenlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde belli 
bir program çerçevesinde kapasitenin araştırılması ve arttırılması için Belediyenin yetki alanı dışındaki vatandaşlara 
farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesine devam edilmesi, Yeşil Mavi Yolun amacına uygun olarak planlara 
işlenmesi ve afet sonrası Karayolları tarafından belirlenen yolların alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi 
öngörüsü ile bu yol güzergâhında ulaşımda sıkıntılı olabilecek alanların sürekli takip edilerek, varsa eksik olan levha, yol 
ikaz ve işaretlerinin eksikliklerinin giderilmesi ve gerektiğinde yol yenileme-genişletme çalışmalarının belli program 
çerçevesinde ve bütçe imkânları dâhilinde yaptırılarak sürekli kullanıma hazır halde tutulması, afetlere hazırlıkta ilimizde 
örgütlenerek çalışan STK’ların ekipman, teçhizat, kesintisiz iletişim için gereken teknik yapı ve telsizler, verilecek olan 
eğitimlerle ilgili ihtiyaçların bütçe imkanları dahilinde ve yapılacak protokol çerçevesinde temin edilmesi, konuyla ilgili 
çalışmaların neticesinin bir rapor halinde İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altınca 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 tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek 
kapsamında bugüne kadar ilimiz ve köylerinde farklı sektörlerde birçok alternatif yatırım ve hizmet faaliyetleri hayata 
geçirilmiş olup, İlimizin iklim şartları, arazi yapısı ve maksimum verimin elde edileceği tarımsal ürünler göz önünde 
bulundurularak İl Kurum ve Kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma yapılması ve tespit edilecek projelerin 
geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, Merkez Hacımehmet Köyü Köy Tüzel kişiliğine ait 102 ada, 19 nolu 
parselde bulunan 22 dekar arazinin gelir getirici projelerde kullanılması talebi üzerine mahallinde yapılan incelemede ve 
Köy Muhtarı ile yapılan görüşmelerde söz konusu taşınmazın İmar sınırının sıfır noktasında bulunduğu, bu alanın imara 
(yapılaşma) açık hale getirilme ihtimalinin yüksek olduğu, bu aşamada anılan yerin tarımsal faaliyetlere yönelik uzun 
vadeli bir yatırım yeri olarak değerlendirilmesinin uygun olmayacağı, engebeli ve çalılıkla kaplı bir yapıya sahip olan söz 
konusu taşınmazın İl Özel İdaresi imkânlarıyla düzenlenerek tek yıllık bitki yetiştirmeye elverişli hale getirilmesi, ayrıca 
Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yazılan yazı cevabının alınmasından sonra konunun bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 

Gündemin on yedinci 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 konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünden alınan görüşlerin müspet 
olmadığı anlaşıldığından, bahse konu Kent Ormanına köprü yapılmasının uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
 
 
 



 

Gündemin on sekizinci 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 

meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy 
Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Atış Poligonu için uygun yerin tespit edilerek buraya atış poligonu yapılması 
konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden; alternatif alan olarak planlanan yer için 
olumsuz, atış poligonu olarak kullanılmak istenen alan için ise olumlu görüş verilmiş, ayrıca İdareden istenen belgeler 
hazırlanarak Müdürlüklerine gönderilmiş, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ise henüz 
istenen görüşlere cevap vermediği görülmüş olup, cevap vermeyen kurumların görüşlerinin alınması ve İdare tarafından 
başlatılan çalışmanın tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.10.2019 Cumartesi günü saat 10.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet 
Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son 
verildi. 

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

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.10.2019 Cumartesi günü saat 10.30’de 
Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan 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.    
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ömer ASLAN ve Ertan ŞENER tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. 
maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.10.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Kanun ve Yönetmeliklerde yapılan 
değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu sayede mecliste ve encümende yapılan çalışmalarla ilgili mevzuat ve idari 
yönden doğru kararlar alınmasına imkân sağlamak amacıyla, düzenlenecek Eğitim Seminerine İl Genel Meclisi 
Üyelerinin katılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan; mevcut Müdürlüklerden Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve 
Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün kaldırılarak, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması ve bu Müdürlükler için 1. 
Dereceli Müdürlük kadrolarının ihdas edilmesi teklifi hakkında tüm ihtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Mevcut Müdürlüklerden Yol ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün kaldırılarak, 1. Dereceli Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü 
ile 1. Dereceli Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü kadrolarının iptal edilmesi, bu iki Müdürlüğün iş ve işlemlerinin bir kısmını 
yapmak üzere Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün kurulması ve 1. Dereceli Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, kapatılan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün bir kısım işleri ile tarıma yönelik iş 
ve işlemleri yürütmek üzere Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması ve 1. Dereceli Kırsal Hizmetler Müdürü 
kadrosunun ihdas edilmesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün iş yoğunluğu nedeniyle Makine İkmal Bakım ve 
Onarım Müdürlüğünün kurulması ve 1. Dereceli Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, 
İdaremizin kültürel ve sosyal faaliyetlerini düzenlemek ve koordine etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünün kurulması ve 1. Dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirminci maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması teklifi 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 Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza kazandırılması konusunda 
başlatılan çalışmaların tamamlanarak sonucunun komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Gündemin yirmi ikinci 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, anılan yönetmelik hükümleri kapsamında nüfusu yoğun 

olan bilhassa sahillerde bitişik nizam yerleşim yeri olan köylerde ilaçlamanın yaratacağı etkinin de göz önünde 
bulundurularak bir program dâhilinde Belediyelerle işbirliği içerisinde hizmet alımı yöntemiyle zararlılar (sinek) ile 
mücadele çalışmasının yapılması, sinek mücadelesi için İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinde gerekli ödeneğin ayrılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
        Gündemin yirmi ikinci 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. Meclis Başkanı tarafından konu 

hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlin uzun vadede 
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 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 oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 01.10.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilen; İl Genel Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 60 sayılı kararı ile İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, 
Burhaniye Köyü'nde imar planı yapılması yerine Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırının belirlenmesi, ayrıca İlimiz, Altınova 
İlçesi, Geyikdere Köyü'nde yola cephesi bulunmayan parsellerin teknik alt yapı hizmetlerinden faydalanabilmesi için 
Geyikdere Köyünde İmar Planı yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünün orman sınırlarının 
henüz kesinleşmemesi ve kadastro yenileme çalışmalarının da yapılacak olmasından dolayı, talep yazısında belirtilen 
imar planı çalışmalarının yerine Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınırı çalışmalarına başlanması, ayrıca İlimiz, Altınova İlçesi, 
Geyikdere Köyünde yola cephesi bulunmayan parsellerin teknik altyapı hizmetlerinden (su-doğalgaz-elektrik vb.) 
faydalanabilmesi için ekli krokide belirlenen yolların yapılması, bununla ilgili yetkili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin 
ve görüşlerin alınması ve yolların geçtiği güzergâhta bulunan mera parsellerine ilişkin hesaplanacak ot bedelinin ise İl 
Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 01.10.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilen; İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan 
İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 281 ada, 1 nolu parselde tescilli bulunan Mehmet Reşat Han Çeşmesi ile 238 ada, 
4 nolu parselde Aşağı Mahalle Camiinin de dâhil olduğu Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi, Meydan Düzenlemesi ve Cephe 
Sağlıklaştırma Projesine eş finansman desteği sağlanması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 
281 ada, 1 nolu parselde tescilli bulunan Mehmet Reşat Han Çeşmesi ile 238 ada, 4 nolu parselde Aşağı Mahalle 
Camiinin de dâhil olduğu Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi, Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesine, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak anlaşmaya uygun olarak İl Özel İdaresi 
bütçesinden eş finansman desteği sağlanması ve söz konusu projeye sağlanacak eş finansman desteğinin ödenebilmesi 
için İl Özel İdaresi bütçesinde “Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi, Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi” 
adıyla yeni bir fasıl maddesi açılarak, ödenek alınması mümkün olan fasıl maddesinden eş finansman için gerekli olan 
tutar kadar ödeneğin, yeni açılacak olan fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 01.10.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm 

İhtisas Komisyonlarına havale edilen; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanununun 31. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresi 2020-2024 Yılı Stratejik Planının 
karara bağlanması teklifi hakkında hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi, Mevzuat Hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve son şekli verilerek İl Encümeninin görüşü ile birlikte 
kitapçık halinde meclisimize sunulan Yalova İl Özel İdaresi 2020-2024 Yılı Stratejik Planına; “afet öncesi ve sonrası olası 
zararları en aza indirmek için öncelikle okullar olmak özere kamu binalarının incelenerek dayanıklılığı konusunda 
kapasitenin arttırılmasına yönelik çalışma yapılması, vatandaşlara farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi ve 
toplanma alanlarının gerekli fiziksel ve lojistik ihtiyaçlarının (su, elektrik vs.) günümüzün modern şartlarına uygun 
dizayn edilmesi, Yeşil Mavi Yolun amacına uygun olarak planlara işlenmesi ve Karayolları tarafından belirlenen yolların 
afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi öngörüsü ile varsa eksikliklerin giderilerek sürekli kullanıma 
hazır halde tutulması, STK’ların ekipman, teçhizat, kesintisiz iletişim için gereken telsizlerin temin edilmesi ve eğitimlerin 
verilmesi” hususlarının eklenmesi suretiyle, söz konusu planın İl Genel Meclisince onaylanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Dilek ve Temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Hüseyin AFLAT söz alarak, il genel meclisi üyelerinin 
mağduriyetlerinin önlenmesi için sosyal ve özlük hakları hakkında yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini ve yasal 
düzenlemenin yapılması konusundaki taleplerin en etkili bir şekilde ilgili makamlara iletilmesinin önemli olduğunu dile 
getirdi. Meclis Üyelerinden Fürkan ATEŞ’de söz alarak, 51 İl Özel İdaresinin ortak hareket ederek yasa veya diğer 

mevzuatlarda düzenleme yapılması konusunda çok güçlü irade göstererek yasama erkinin yasal düzenleme yapmalarını 
sağlamanın önemli olduğunu söyledi. Meclis Başkanı; her ay Ankara’da düzenlenen istişare toplantılarına katıldığını, o 
toplantılarda Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları, İl Başkanları ve İl Genel Meclisi Başkanlarının bulunduğunu, özlük 
hakları ve benzeri konuların enine boyuna istişare edildiğini, ancak şimdiye kadar yasal düzenleme yapılması konusunda 
bir taslak çalışmasının bulunmadığını, meclis üyesi arkadaşlarımın özlük ve sosyal hakları ile ilgili burada dile getirdikleri 
ifadelerin tutanaklara geçirilerek ilgili ve yetkili makamlara iletilmesi ve yasal düzenleme yapılması için konuyu takip 
edeceğini söyledi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2019 Yılı Kasım ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Kasım ayı olağan toplantısının 01.11.2019 Cuma 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 
2019 Yılı Ekim ayı olağan toplantısına son verildi.  


