
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.11.2019 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.    
         
Gündem maddelerine geçmeden önce, 5302 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince İl Özel İdaresinde münhal 
bulunan kadrolara yapılan atamalar ile ilgili Valilik Makamının 31.10.2019 tarihli ve 5387 sayılı yazıları okutulmak 
suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi ile 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ile 
ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 31.10.2019 tarihli ve 5385 sayılı teklif yazıları 
okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden Ömer Aslan söz alarak, ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorunda olduğumuzu, İl Özel İdaresinin 
asli görevleri arasında sayılan öncelikli yatırım ve hizmetlerin yerine getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu, asli 
görevler yerine getirilmesinden sonra ödenek imkanları dahilinde sosyal, kültürel, spor ve diğer hizmetler için maddi 
katkıda bulunulmasının daha doğru olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin yasal süresi içerisinde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç Köyü, köy içinde bulunan su kanalına ait eksik 
ızgaraların İdare tarafından tespit edilerek tamamlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç 
Köyü, köy içinde bulunan su kanalının ızgaralarının eksik olmasının, yol üzerinde evleri bulunan vatandaşlarımızın 
evlerine girişini zorlaştırdığı ve yolda geçen araç ve yayalar için tehlike oluşturduğu anlaşıldığından, yaşanan 
olumsuzluğun giderilmesi amacıyla İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak su kanalına ait eksik olan 
ızgaraların tespiti ve tamamlanması işinin gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama 
kaleminden karşılanması, ızgaraların bir daha çalınmaması için Köy Muhtarları ile işbirliği içerisinde gerekli 
önlemlerin alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
          
Gündemin üçüncü 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. Meclis Başkanı; emeği geçenlere teşekkür etti ve başarılar diledi. 
Yapılan müzakereler neticesinde; Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut şehitlik ve tören 
alanının İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan örnek proje doğrultusunda yeniden düzenlenmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.11.2019 Cumartesi günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.11.2019 Cumartesi günü saat 11.30’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 Meclisinin 05.10.2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal 
Hizmetleri Müdürlüğü kaldırılmış, bunların yerine Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulmuş olup, 
hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama kalemlerine toplam 
₺4.297.304.31 aktarma yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünce meclisimize havaleli 
31.10.2019 tarih ve 5386 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel 



 

Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 4. birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan grup yollarının dar 
kısımlarının genişletilmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde trapez kanalları yapılması, yol genişliklerinin en az 7 metreye 
çıkartılması, yolların etrafındaki otların ve çalılıkların temizlenmesi ve tehlike anında grup yollarında araçların trapez 
kanala rahat girip çıkabilecek şekilde düzeltilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem ÇOBANKENT tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Yalova İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında 
bulunan başta grup yolları olmak üzere tehlike arz eden yolların orman izinlerinin alınması suretiyle gerekli 
tespitlerin yapılarak, genişletilmesi mümkün olanların bir plan dâhilinde bütçe imkânları ölçüsünde yol genişliklerinin 
en az 7 metreye çıkartılacak şekilde çalışma başlatılması, sıcak asfalt aşınma çalışması bitmeden yolları 
daraltmayacak ve tehlike yaratmayacak şekilde trapez kanalların inşa edilmesi ve yapılacak bu çalışmaların aciliyet 
sırasına göre gerçekleştirilmesi, grup yolların kenarındaki otların, çalılıkların, bariyerlerin ve kedigözlerinin 
gözükmesini sağlayacak şekilde yolun her iki tarafından 1,5 m kadarının (yolun bitiminden) temizlenmesi, tehlike 
anında araçların trapez kanallara rahat girip çıkabilecek şekilde grup yollarında düzeltme yapılması konularında 
İdare tarafından detaylı bir çalışma yapılarak sonucunun komisyonlarda paylaşılmasının ardından, konunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evinde 
bulunan korunma ve bakıma muhtaç çocukların yıpranmış olan eşyalarının yerine, İl Özel İdaresi tarafından 
yenilerinin satın alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi 
Müdürlüğüne bağlı olarak 8 (sekiz) adet Çocuk Evinde 44 (kırk dört) 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 yapılacak anlaşmaya 
uygun olarak İl Özel İdaresi tarafından yenilerinin satın alınarak adı geçen Gençlik Merkezine teslim edilmesi, 
bundan dolayı tahakkuk edecek giderlerin ise İl Özel bütçesinin Menkul Mal Alım Giderleri faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; yapı stokunun 5-6 kot olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, mevcut 
halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesi 
nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla imar düzenlenmesinin yapılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Murat KAYA söz alarak konu 
hakkındaki görüşünü meclise iletti. Mustafa TUNALI söz alarak, mevcut imarlı alan üzerinde çalışma yapılması 
gerektiğini söyledi. Hüseyin ALFAT söz alarak, tarım alanları konusundaki görüşünü meclise aktardı. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü bu zamana kadar 
gelen mevcut yapı stoku ile son günlerde meydana gelen depremler ve ilerisi için tehlike ve sorun teşkil etmesi, yapı 
stoku 5-6 kot olan Kocadere Köyü Yalı Mevkiinin mevcut imarının 2 kat ile sınırlı olması, bu durumun yeni yapı 
yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesine bağlı olarak yaşanması muhtemel sorunlara meydan 
vermemek ve kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla kat artırımı hususunun 
değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması konularının İdare tarafından teknik ve idari yönden detaylı 
bir şekilde irdelenerek 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 03.11.2019 Pazar günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.11.2019 Pazar günü saat 11.30’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. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Bahçelievler Mahallesi, Dolunay Sokak üzerinde bulunan Fatih Camii 
altındaki alana kurulması planlanan Diyanet Gençlik Merkezi Projesinin İl Özel İdaresi ve Yalova İl Müftülüğü 
tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 
Dolunay Sokak üzerinde bulunan Fatih Camii altındaki alana kurulması planlanan Diyanet Gençlik Merkezi Projesinin, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak anlaşmaya uygun olarak İl Özel 



 

İdaresi ve Yalova İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesi, söz konusu projenin ₺30.000,00 + KDV 
tutarındaki giderinin İl Özel İdaresi bütçesinin Kamu Kurum Binalarının Yapım Bakım ve Onarım Gideri faslında 
bulunan ödenekten karşılanması hususu, Ertan ŞENER, Mustafa TUNALI, Hüseyin İNCE, Tahsin YENER, Oktay ATİK 
ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı, diğer 12 üyenin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İlimize Köylerinin turistik bölgede olmaları, özellikle yaz aylarında bazı 
köylerimizin nüfusunun yoğun bir şekilde artması ve İlçe ve Beldelerimizde yeterli sayıda çöp konteynerlerinin 
bulunmaması nedeniyle, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında oluşan çevre kirliliğinin giderilmesi, 
çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere ihtiyaca göre sayıları tespit edilecek bank 
ve çöp konteynerinin İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından, Çevre Şehircilik 
Bakanlığından hibe yoluyla talep edilen 5 adet çöp kamyonu ve 300 adet çöp konteyneri hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin görev ve 
sorumluluk alanında oluşan çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde 
kullanılmak üzere İdare tarafından ihtiyaca göre sayıları tespit edilecek bank ve çöp konteynerlerinin satın alınması, 
söz konusu bank ve çöp konteynerlerinin alımı giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinde 
gerekli ödeneğin ayrılması hususu oylandı ve 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 restore edilerek 
kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Atalay Beştaş söz alarak kültür 
varlıklarının ihyası projelerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve 
ödemenin de bu kanun kapsamında ayrılan ödenekten karşılanmasının daha doğru olacağını dile getirdi. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri arşiv kayıtları kurum görev tanımlarına göre yapıldığı, araştırılacak 
kültür varlığına ait özel araştırmalar ile arşivlerde tescil edilmiş ve tapu kütüğüne şerh düşülmüş taşınmazların tapu 
arşivlerinin mülkiyet bilgileri dışında kültür varlıklarına özel arşivleme çalışması bulunmadığı tespit edilmiş olup, 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgi ve belgelere ilave olarak, İdare tarafından İlimizdeki tarihi kültür 
varlıklarının tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmaların, Yalova Kâğıthane’si Projesi çalışmalarında olduğu gibi 
konu/eser/yapı vb. hakkında temel bir bilgi ve belgeler (yer, zaman, yazışma vb.) ışığında tamamlanarak 
komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.11.2019 Pazar günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

   
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.11.2019 Pazartesi günü saat 11.30’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 Meclisinin 2019 Yılı Kasım ayı olağan toplantısının 02.11.2019 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; kodlar arası aktarma yapılması teklifi hakkında 
ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, aktarılan ödeneklerin devam etmekte olan işler için mi aktarılacağını sordu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 05.10.2019 tarih ve 211 
sayılı kararı ile kurulmuş olan Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü üçün 44 77 32 00 Kurumsalı, Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğü için 44 77 33 00 Kurumsalı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü için 44 77 34 00 Kurumsalı, 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için 44 77 01 25 Kurumsalı altında yeni fasıl maddeleri açılarak, yazı ekindeki 
cetvelde belirtildiği gibi ödenek alınması mümkün olan İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinde mevcut ₺4.347.304,31 
ödenekten; 
 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bünyesindeki hizmetlerden olan Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri 
faslına ₺228.576,59, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri faslına ₺663.802,23, Karamürselbey Eğitim Merkezi 
Komutanlığı İçme Suyu Ek Projesi faslına ₺23,54, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı İsale Hattı Şebekesi 
Yapım Projesi faslına ₺8.000,06, Köy İçme Suyu Depoları Bakım ve Onarım Giderleri faslına ₺153.223,50, Su Analiz 
Ücretleri faslına ₺105.623,00, Minibüs Durağı Yapım Projesi faslına ₺3.093,24 (Toplam ₺1.162.342,16), 



 

 
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki hizmetlerden olan Akaryakıt ve Yağ Alımları faslına 
₺500.000,00, Makine ve Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri faslına ₺200.000,00, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 
faslına ₺300.000,00, Kara Taşıtı Alımları faslına ₺521.735,03, Sigorta Giderleri faslına ₺50.000,00 (Toplam 
₺1.571.735,03), 
 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki hizmetlerden olan Yalova’nın Tarihi Kültürel ve Turizm 
değerlerinin Tespiti Projesi faslına ₺91.804,00, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi faslına ₺154.790,34, Panel 
Konferans Seminer ve Çalıştay Giderleri faslına ₺85.125,00, STK Bilim Sanat Kültür Çevre Eğitim Diğer Konferanslar 
Projesi faslına ₺250.000,00, STK Bilim Sanat Kültür Çevre Eğitim Altyapı Geliştirme Projesi faslına ₺539.480,00 
(Toplam ₺1.121.199,34), 
 
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki hizmetlerden olan Sokak Hayvanları Projesi faslına ₺50.000,00, 
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi faslına ₺258.130,87, Demonstrasyon Projesi faslına ₺100.000,00, Arıcılığı ve 
Hayvancılığı Geliştirme ve Destekleme Projesi faslına ₺4.046,91, Çöp Konteyneri Alım Projesi faslına ₺79.850,00 
(Toplam ₺492.027,78) olmak üzere toplam ₺4.347.304,31 ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, ekli cetvelde belirtilen fasıl maddelerine aktarılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
      
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden İsmail AKAR 
söz alarak konu hakkında meclise bili verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut futbol sahasına ait soyunma odaları ve 
WC’lerinin bakım ve onarım işlerinin yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin (Köylere Spor Tesisi ve 
Sahası Yapım Bakım ve Onarım İşi) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan başıboş 
sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
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 
(Yetmiş Bin 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 13 köyde 200 (iki yüz) adet köpeğin kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesine yönelik İdare tarafından 
başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemek ve azaltmak için 
gerekli çalışmaların yapılması, Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi konularında 
çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurşen ÖNGÜ, olası afetlere karşı yapılacak 
yatırım ve hizmetler ile ilgili MARKA ’ya sunulan projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Meclis Üyelerinden 
İdris DURMUŞ söz alarak, meclis üyesi arkadaşlarımın ve idare çalışanlarının konuya hassasiyetle yaklaştıklarını, 
başta okullar olmak özere İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 
kamu binalarının incelenerek dayanıklılığı konusunda kapasitenin arttırılmasına yönelik çalışma yapılmasının gerekli 
ve yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 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 altyapı ve telsizlerin temini ile ihtiyaca göre verilecek eğitimlerin bütçe imkanları dahilinde ve 
yapılacak protokol çerçevesinde behemehal gerçekleştirilmesi, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve İl Özel 
İdaresinin sorumluluğunda olan başta okullar olmak üzere tüm kamu binalarının ve yapıların, depreme karşı 
dayanıklılığının ve mevcut fiziki durumlarının teknik elemanlarca tespit edilerek raporlanması, AFAD İl Müdürlüğü 
tarafından olası Marmara depremi öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili çalışmaları hakkında il genel meclisine sunum 
yapılarak bilgi verilmesi, yapılan çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
     



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.11.2019 Salı günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.11.2019 Salı günü saat 11.30’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. 
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin 
yapılan işbirliği protokolü göz önünde bulundurularak, İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin 
hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm 
yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. İl Özel İdaresi İmar ve kentsel 
İyileştirme Müdürü Necat AKIN tarafından konu hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile 
OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin yapılan işbirliği protokolüne benzer çalışma 
yapılarak, ilimizdeki inşaat atıklarının depolanacağı 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 içerisinde çözüm yollarının üretilmesi yönünde İdare tarafından etraflıca bir çalışma yapılarak, sonucunun 
komisyonlarla paylamasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve 
turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 
03.05.2018 tarihli ve 65 sayılı kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun meclisin bilgisine sunulması 
teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi ve çalışmalarından dolayı bir önceki dönem İl Genel 
Meclisi üyelerine teşekkür etti. Üyelerden Mustafa TUNALI söz alarak, bu kitabın Prof. Ahmet TAŞAĞIL 
editörlüğünde yapılmış olan bir çalışma olduğunu, o dönem meclis üyesi arkadaşlarımızın bakış açıları ile Ahmet 
TAŞAĞIL Hocanın bakış açısının farklı olduğunu, bu kitabın akademik bilgiler ihtiva ettiğini ve turizm veya herhangi 
bir yerin konumunu belirten bir eser olmadığı yönündeki görüşünü dile getirdi. İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, 
Armutlu İlçemizde de tarihi ve kültürel değerlerin var olduğunu, ancak bu tarihi değerlere yer verilmediğini, bu 
kitapta Armutlu İlçesindeki tarihi değerlere yer verilmediği hususunu çalışmayı yapan hocaya aktardığını ifade etti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, Yalova için önemli bir değer olan bu kitabın ilgili ve yetkililerin katılımı ile 
düzenlenecek bir organizasyonla hak ettiği gibi tanıtımının yapılarak, Armutlu İlçesi ve diğer ilçelerimizin tarihi 
eserlerinin bütünüyle yer aldığı, kitapta var olan eksiklik ve hataların düzetilerek daha prestijli hale getirilmesi 
suretiyle yeteri kadarının yeniden basımı yapılarak gerekli yerlere dağıtılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; 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; Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü, 
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Yalova Orman İşletme Müdürlüğünden kurum görüşleri istenmiş, Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, talep edilen alanın tarım parseli olarak belirlenmesi halinde 5403 sayılı Kanun kapsamı 
değerlendirileceğini belirtmiş, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü alternatif alan için olumsuz, atış poligonu olarak kullanılmak 
istenen alan için olumlu görüş vermiş, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğünden 
istenen görüşlere henüz cevap vermediği görülmüş olup, Kurtköy sınırları içerisinde yapılması planlanan Atış 
Poligonu için görüş yazısına 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 06.11.2019 Çarşamba günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine son verildi. 
 
 
 
 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının altıncı birleşimine 06.11.2019 Çarşamba günü saat 11.30’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, 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. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Hüseyin İNCE tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.11.2019 tarihli önergesi 
okundu, gündeme alınması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde yol ve her 
türlü giderleri kendisi tarafından karşılanması kaydıyla önergede belirtilen; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk 
alanında bulunan alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi esnasında gerekli olan teknolojik ürünler hakkında 
bilgi alışverişinde bulunmak üzere İl Genel Meclisi Üyelerinden Hüseyin İNCE’nin yurt dışına (Yunanistan) gitmesi 
için görevlendirilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile varlığı ispatlanan ve ilk 
Kâğıthane olma özelliğine sahip olan Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza kazandırılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 4333 sayılı kararı bilgi için meclis üyeleri huzurunda okundu. Meclis Başkanı konu 
hakkında yapılan istişareler ve atılması gereken adımlar hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; İdare tarafından Kültür Varlıkları Yüksek Kuruluna itirazda bulunulması ve arşiv araştırmalarının titiz bir 
şekilde yapılarak ilave belge ve bulguların tespit edilmesi yönünde çalışma başlatılması, başlatılan çalışmanın 
tamamlanması ve üst kurula yapılacak itirazın cevabının alınmasından 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel 
İdaresine verilen 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; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer Müdürlükler ile İl Özel İdaresi tarafından bir 
takım ortak projeler geliştirilerek hayata geçirildiği ve giderlerinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmasına 
rağmen, uygulanan projeler için düzenlenen organizasyon ve törenlerde İl Özel İdaresine hiç değinilmediğini, İl Özel 
İdaresi bütçe imkânlarıyla hayata geçirilen projeler ve desteklenen hizmetlere dair basılı materyallere veya 
görsellere yer verilmediğini, konularla alakalı halka yönelik yapılan hitaplarda da özel idarenin desteğine yer 
verilmediğine şahit olduğunu, bundan böyle yapılan hizmet ve yatırımlar için levha, pankart, broşür veya uygun olan 
materyallerin bulundurulması ve yapılan hizmetlerle ilgili halkın doğru bilgilendirilmesi için İdare tarafından gereğinin 
yapılmasının önemli ve yararlı olacağını dile getirdi. 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, Merkez İlçe, Hacımehmet Köyü Köy 
Tüzel kişiliğine ait 102 ada, 19 nolu parselde bulunan 22 dekar arazinin İl Özel İdaresi imkânlarıyla tek yıllık bitki 
yetiştirmeye elverişli hale getirilmesi, ayrıca 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, Çınarcık İlçemizde kadın 
girişimciler tarafından zor şartlarda üretilen “Çınarcık İşi” el sanatı ürünlerinin ilgili Kurum ve Kuruluşların işbirliğinde 
marka değerinin arttırılması, gerektiği gibi tanıtımının yapılarak pazar payının istenilen düzeylere çıkarılması ve bu 
sayede yüksek katma değer elde edilmesine yönelik planlanan çalışmalar hakkında Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğüne yazılan yazı cevabının alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.11.Perşembe günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine 07.11.2019 Perşembe günü saat 
11.30’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 Başkanı Hasan SOYGÜZEL tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 07.11.2019 tarihli önergesi 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Bakanı tarafından projenin önemi konusunda meclise 
detaylı bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, 11 Kasım tarihinde düzenlenecek olan ağaç dikme 
etkinliğinin ve 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesinin çok önemli olduğunu, meclisimizin 
desteğiyle vatandaşlarımızın yoğunlukla geçtiği uygun bir alanda oluşturulacak hatıra ormanının, halkımızın duyarlık 
kazanmasına ve orman ve doğaya verilecek önemin anlaşılmasına vesile olacağı inancını dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Bilindiği üzere; sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, havanın, 
suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerimizin korunması gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep 
gündemimizde yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon 
kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği 
geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan 
duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla; 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının 
koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplenecektir. Ayrıca; 
bu konudaki toplumsal duyarlılığın bir sonucu olarak ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan 
ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve 
yaşanabilir kılmak amacıyla; 06 Kasım 2019 Tarih ve 2019/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her yıl 11 Kasım 
gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür. 13. Dönem Yalova İl Genel Meclisi 
Üyeleri olarak, ülkemizde topyekûn başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin desteklenmesi, bu çerçevede düzenlenen 
etkinliklere katılım sağlanması ve Yalova İl Özel İdaresi tarafından, ilgili kurumlarla görüşülerek belirlenecek bir 
alanda  “VİLAYET ORMANI” adıyla bir hatıra ormanı oluşturulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan, Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Çalışma ve Performans Programı 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu.  Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova İl Özel İdaresinin 2020 
Yılı Çalışma ve Performans Programının İl Encümenine sunulmasından sonra, İl Genel Meclisinin 05.10.2019 tarihli 
ve 211 sayılı kararı ile Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve 
Onarım Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulmuş olup, yeni kurulan Müdürlükler ve 2020 yılı bütçesi 
göz önünde bulundurularak; kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak 
hazırlanan ve sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının 
sağlaması, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, 
izlenmesi ve yetkililerin Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi konularını içeren Yalova İl 
Özel İdaresi 2020 Yılı Çalışma ve Performans Programına son şekli verilerek bir kitapçık halinde ekte sunulmuştur. 
Doğal afetlerin verebileceği zararları önlemek için gerekli planlama ve yatırımların yapılacağı hususlarının 
Performans Planına işlenmesi suretiyle, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısında programla ilgili 
yapılacak görüşmeler esnasında bütçe gerçekleri ve öncelikler göz önünde bulundurularak, meclis tarafından gerekli 
görülen projeler varsa bu projelerin ilave edilmesi ve buna bağlı olarak programda revizyon yapılması ve uygun 
görülen projelerin 2020 yılı performans programına alınarak bütçe imkânları çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan, mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 
Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Necat AKIN 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.11.2019 Cuma günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine 08.11.2019 Cuma günü saat 
11.30’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. 



 

          
Gündemin birinci maddesinde yer alan ve İl Genel Meclisinin 01.11.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilen İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor sunum eşliğinde okutularak meclisin bilgisine sunuldu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, raporda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 
üzerinde yapılan inceleme, değerlendirme ve görüşmeler sonucunda, İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının 2020 
yılı çalışma ve performans planına ilişkin raporları da dikkate alınarak; Gelir Bütçesi ₺49.330.000,00, Gider Bütçesi 
₺49.330.000,00 olarak denk bir şekilde tahmin ve tespit edilen İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının 
onaylanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Bütçesine ait 
Bütçe Kararnamesi madde madde okundu, ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.11.2019 Cumartesi günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine son verildi.     
        

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine 09.11.2019 Cumartesi günü saat 
11.30’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. 

 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimi ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2020 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle İl Genel 
Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 2020 Mali 
Yılı Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺330.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
            
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺11.608.828.000,00 
olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle meclis üyelerinin 
bilgisine sunuldu. Meclis Başkanı; 2020 yılı bütçesinde Birlikler, Kamu Kurumu niteliğindeki Kuruluşlar ve Dernekler 
için ayrılan ödeneklerle ilgili meclise bilgi verdi. İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Ali ÇORBACI, İsmail AKAR, 
Ertan ŞENER ve Atalay BEŞTAŞ söz alarak, Köylere Yardım faslı adı altında öngörülen ödeneklerin hangi kriterlere 
göre ayrıldığı, ayrıca ödenek ayrılmış olan Birlik, Kuruluş ve Derneklerin İdareye olan katkıları ve bu kuruluşlardan 
hak edilen yatırım ve hizmetlerin alınması için gerekli girişimlerde bulunulmasının yararlı olacağı yönündeki 
müzakerelerin ardından oylamaya geçildi. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01- Genel Kamu 
Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺10.358.828,00, 02- Savunma Hizmetleri için tahmin edilen ₺350.000,00 ve 
03- İskân ve Toplum Refahı Hizmeti için tahmin edilen ₺900.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyleri ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm 
üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.11.2019 Pazar günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine son verildi 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ONUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
         
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine 10.11.2019 Pazar günü saat 12.00’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. 
      



 

Meclis görüşmelerine başlamadan önce, Meclis Başkanı; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün ebediyete intikalinin 81. yılı anma günü münasebetiyle bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle 
andıklarını ifade eden konuşmasının ardından meclis çalışmalarına başlandı. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Hukuk 
Müşavirliğine ait 2020 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ₺11.317.172,00 olarak tahmin edilen 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi 
 
İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen 
₺11.317.172,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Ardından İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin ₺150.000,00 olarak tahmin edilen 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺150.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 
belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.11.2019 Pazartesi günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine son verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine 11.11.2019 Pazartesi 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. 
 
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü TARYAT Birimince İlimiz, Altınova İlçesi, Ahmediye Köyü, Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin ihtiyaçları doğrultusunda, Ahmediye Köyü süt toplama merkezi modernizasyonu projesi hazırlanmış 
olup, Ahmediye Köyünde hayvancılık işletmelerinin süt sorunlarının giderilmesi amacıyla hazırlanan süt toplama 
merkezi projesinin İl Özel İdaresi ile Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaklaşa hayata geçirilmesi, toplam 
₺99.000,00 olan proje maliyetinin ₺40.000,00 sinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ile ilgili İl Özel İdaresi 
Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Resul Çiftçi söz alarak, süt toplama merkezinin önemi ve çiftçilerimize 
sağlayacağı yarar hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel 
Meclisinin bu ayki toplantısının 14.11.2019 tarihinde yapılacak olan 14. birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
      
Gündemin yirmi üçüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Encümen 
Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde;  
 
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01- Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺200.000,00, 
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺100.000,00, 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal 
Yardım Hizmetleri için tahmin edilen ₺100.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi 
toplamları üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul 
oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Ardından İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺1.474.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.11.2019 Salı günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine son verildi 
 
 
 
 



 

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

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine 12.11.2019 Salı günü saat 11.30’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. 
 
Gündemin yirmi dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğe ait 2020 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺11.860.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde 
tek tek okutulmak suretiyle İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. Meclis Başkanı; ayrılan ödenekler ve yapılacak 
yatırım ve hizmetler için meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen 
₺1.450.000,00, 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tahmin edilen ₺700.000,00, 04- Ekonomik 
İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺10.000,000 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen 
₺750.000,00 – 07- Sağlık Hizmetleri için tahmin edilen ₺100.000,00 08 -Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 
için tahmin edilen ₺300.000,00, 09- Eğitim Hizmetleri için tahmin edilen ₺8.550.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.      
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 13.11.2019 Çarşamba günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine 13.11.2019 Çarşamba günü saat 
11.30’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, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın 
toplantıya iştirak ettikleri, Oktay ATİK’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 yirmi beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ait 2020 yılı 
gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺3.850.000,00 olarak tahmin edilen bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek 
okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Plan Proje 
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺3.200.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi.              
 
05-Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin edilen ₺200.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺450.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 14.11.2019 Perşembe günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine son verildi. 

 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine 14.11.2019 Perşembe günü saat 
11.30’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 Meclisinin on birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilen; Altınova İlçesi, Ahmediye Köyü, Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ihtiyaçları doğrultusunda, Ahmediye 
Köyünde hayvancılık işletmelerinin süt sorunlarının giderilmesi amacıyla hazırlanan süt toplama merkezi 
modernizasyonu projesinin İl Özel İdaresi ile Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaklaşa hayata geçirilmesi 
teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis Başkanı; söz konusu süt toplama merkezinin çiftçi 
üreticilerimize sağlayacağı yarar konusunda meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; Ahmediye Köyü süt toplama merkezi (süt tankı) modernizasyonu projesinin İl Özel İdaresi 
ile Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ortaklaşa hayata geçirilmesi, ödeme belgelerinin İl Özel İdaresine 
gönderilmesinden sonra, İl Özel İdaresi bütçesinin Altınova Köylere Yardım Faslından bulunan ödenekten; 
₺99.000,00 olan proje bedelinin ₺40.000,00 sinin ilgilisine ödenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait 2020 yılı gider bütçesi 
müzakereye açıldı. ₺1.750.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi, projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Kırsal 
Hizmetler Müdürlüğünün 2020 yılı için tahmin edilen; 
 
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺1.5000.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
05-Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin edilen ₺250.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
    
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 15.11.2019 Cuma günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine 15.11.2019 Cuma günü saat 
11.00’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. 
 
Gündemin yirmi yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait 2020 
yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺3.785.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem 
kalem okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi 
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün gider bütçesinin oylamasına geçildi; 
 
04-Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen ₺3.785.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde bütün 
üyelerin evet oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 16.11.2019 Cumartesi günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on beşinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine 16.11.2019 Cumartesi günü saat 
09.30’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. 
 
Gündemin yirmi sekizinci maddesinde yer alan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 
2020 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; ₺2.655.500,00 olarak 
tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Gider 
bütçesinin yapılan müzakereleri neticesinde, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺2.155.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi bütün üyelerin kabul 
oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.  
   
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tahmin edilen ₺250.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi bütün üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺250.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi bütün üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
         
İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; ₺150.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon 
eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu. Gider bütçesinin yapılan müzakereleri 
neticesinde, İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün; 
 
01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺150.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci 
düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi bütün üyelerin kabul 
oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 17.11.2019 Pazar günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on altıncı birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine 17.11.2019 Pazar günü saat 
09.30’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, 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. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin yirmi dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2020 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama 
programının üçer aylık dönemler itibariyle tahmin edilen bütçe kalemleri müzakereye açıldı. Ayrıntılı harcama 
programına ait bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 2020 yılı gider 
bütçesinin ayrıntılı harcama programı üçer aylık dönemler itibariyle yapılan oylamasında; 
 
Birinci 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺12.332.500,00 harcama programı ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevcut 17 üyenin tamamının kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İkinci 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺12.332.500,00 harcama programı ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevcut 17 üyenin tamamının kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Üçüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺12.332.500,00 harcama programı ad okunmak suretiyle oylandı 
ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevcut 17 üyenin tamamının kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Dördüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺12.332.500,00 harcama programı ad okunmak suretiyle oylandı 
ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevcut 17 üyenin tamamının kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 18.11.2019 Pazartesi günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on yedinci birleşimine son verildi. 
 
 
 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine 18.11.2019 Pazartesi günü saat 
11.30’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. 
 
Gündemin otuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Gelir Bütçesinin Finansman Programının 
Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi üçer aylık dilimler itibariyle müzakereye açıldı. Finansman kalemleri 
projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler 
neticesinde; 
 
İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Finansman Programının Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi 
Üçer Aylık Dönemler itibariyle oylamasına geçildi; 
 
        Birinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺12.332.500,00 finansman programı, 
        İkinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺12.332.500,00 finansman programı, 
        Üçüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺12.332.500,00 finansman programı, 
        Dördüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺12.332.500,00 finansman programı dönemler itibariyle toplamları 
üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 19.11.2019 Salı günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on sekizinci birleşimine son verildi. 
 

 İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ON DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine 19.11.2019 Salı günü saat 
09.30’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, 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. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
         
Gündemin otuz birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Gelir Bütçesi müzakereye açıldı. Gelir 
kalemleri projeksiyon eşliğinde okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler 
neticesinde; İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyinin oylamasına 
geçildi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, 
 
        İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi itibariyle; 
        ₺55.000,00 olarak tahmin edilen 01- Vergi Gelirleri, 
        ₺600.000,00 olarak tahmin edilen 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,  
        ₺48.675.000,00 olarak tahmin edilen 05- Diğer Gelirler (İller Bankası, Faizler) 
 
Birinci Düzeyi itibariyle ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevut 
17 üyenin tamamının kabul oyu oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Böylece; İl Genel Meclisinde yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, 2020 Mali Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesinin her biriminin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyi, ayrıntılı harcama programlarının ise üçer aylık dönemler itibariyle toplamları 
üzerinden, gelir bütçesinin finansman ve ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyleri itibariyle toplamları üzerinden 
ad okunmak suretiyle bölüm bölüm yapılan oylaması sonunda, gelir ve gider bütçesinin denk bir biçimde 
₺49.330.000,00 olarak tahmin ve tespit edilerek kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 20.11.2020 Çarşamba günü saat 11.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on dokuzuncu birleşimine son verildi. 
 
 
        
 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ YİRMİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısının yirminci birleşimine 20.11.2019 Çarşamba günü saat 
11.30’da Meclis 1. Başkan Vekili Murat KAYA’ın 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 toplantıya iştirak ettikleri, Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. 
Meclis Başkanının vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  
 
İl Özel İdaresinin iş yükü ve personelin görev mahalline intikali ve yolculuk esnasında doğabilecek risklere yönelik 
durumlar da göz önünde bulundurularak; İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan personel servis araçlarından 2 
(iki) adet Otobüs ile 1 (bir) adet 8 kişilik Minibüsün, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Spor Kulüplerine ve diğer Kurumlara 
il dışına yapılacak tahsislerde, mevzuat hükümleri çerçevesinde uyulacak şartlar ve kriterlerin belirlenmesi ile ilgili İl 
Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün meclisimize havaleli 19.11.2019 tarihli 6062 sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin öneriler, dilek ve temenniler maddesi kapsamında; İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ tarafından, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13 ve 18. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen sözlü 
önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, sözlü önergesinde ifade 
edilen; 20 Birleşimli Kasım ayı olağan meclis çalışmasının bugün itibariyle tamamlanmış olması ile İl Özel İdaresi 
yatırım ve hizmetlerinin yerinde ve en rantabl şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla, 5 yıllık stratejik plan 
ve bu plana uygun olarak hazırlanan yıllık performans programının 3 er aylık gelir ve gider verileri üzerindeki 
çalışmaların, bütçenin daha etkin ve yerinde kullanımı bakımından önemli olduğu gibi, il genel meclisince 
değerlendirme yapılabilmesi bakımından da önemli olduğu kanaatine varılmış olup,  İdarenin ilgili Birimleri 
tarafından detaylı çalışmalar yapılarak, gelir ve giderlerin 3 er aylık dönemler itibariyle ilgili birimler ve ilçeler 
bazında hedeflenen ve gerçekleşen rakamsal verilerin raporlama yapılarak, 3 aylık dönemin bitişinden 2 ay sonraki 
İl Genel Meclisinin olağan toplantı gündemine alınarak doküman ve sunum halinde meclis üyelerinin bilgisine 
sunulması, böylece yapılacak bu sunumların İdarenin yaptığı çalışmalara ışık tuttuğu gibi her bir meclis üyesinin 
hem bu konulardaki bilgilere sahip olması, hem de seçilmiş olduğu ilçedeki gelecek 3 aylık periyottaki çalışmaların 
neler olacağını bilmesi bakımından ve 3 ay bittikten sonra da gerçekleşme yüzdeleri ve yapılacak harcama 
rakamlarının elde edilmiş olması bakımından önemli olduğu görüş ve kanaatine varıldığından, 2020 Mali Yılı Bütçe ve 
Performans Programı ile yapılması hedeflenen yatırım ve hizmetlerin 3’er aylık dilimler itibariyle ilk etapta Ocak, 
Şubat ve Mart ayları olmak üzere ilgili Birimlerce gerekli çalışmaların yapılarak, hedeflenen yatırımlar ve ilçeler 
bazında yapacağı faaliyetler ve 3 ayda yapılan gerçekleşme ve bu gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcama 
kalemlerini içeren detaylı bilginin rapor halinde mayıs ayında, ikinci üç aylık döneme ait raporlama ve 
bilgilendirmenin Ağustos ayında, üçüncü üç aylık döneme ait raporlama ve bilgilendirmenin Kasım ayında, dördüncü 
üç aylık döneme ait raporlama ve bilgilendirmenin ise bir sonraki yılın şubat ayındaki il genel meclisi toplantısında 
meclis üyelerinin bilgisine sunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Resul Çiftçi söz alarak, mecliste verilen önergelerin rapora bağlanması esnasında, 
önergelerde amaçlanan hedeflerin ve yapılması istenen talebin tam olarak neler olduğuna dair bilginin önerge sahibi 
meclis üyesi ile paylaşılması ve yapılacak istişarelerden sonra konunun rapora bağlanarak meclise sunulmasının 
daha sağlıklı karar alınmasına imkân tanınması açısından önemli olduğunu dile getirdi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2019 yılı Aralık ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre Aralık ayı olağan toplantısının 02.12.2019 Pazartesi günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 2019 yılı 
Kasım ayı olağan toplantısına son verildi. 


