
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 03.02.202 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.   
 
Gündem maddelerine geçmeden önce Meclis Başkanı İl Genel Meclisi adına Suriye’nin İdlib Kentinde 
askerlerimize yapılan menfur saldırı sonucunda şehit edilen askerlerimiz için başsağlığı ve yakınlarına taziye 
mesajlarını iletti. Menfur saldırıdan dolayı Suriye rejimini ve destekçilerini kınadıklarını ifade etti ve askerlerimize 
başarı dileğinde bulundu ardından gündem maddelerine geçildi.  
 
İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ; Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.02.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergende 
belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı Köyünde uzun yıllardır taşımalı eğitim uygulamasından dolayı 
kullanılamayan okul binasının; taziye evi, köy müzesi ve köy kütüphanesi bölümlerinden oluşacak şekilde İl Özel 
İdaresi bütçe imkânlarıyla tadilat ve tamiratının yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 05.04.2018 tarihli ve 51 sayılı kararına istinaden; 
çiftçilerimizin ve üreticilerimiz tarafından üretilen hasadın sağlıklı bir biçimde tüketiciye ulaştırılabilmesi için İl 
Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla satın alınan ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğüne teslim edilen kuru buz üretim cihazının ihtiyacı olan manifoldlu karbondioksitli tüp sisteminin satın 
alınması ile ilgili İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün meclise havaleli 31.01.2020 tarih ve 798 sayılı 
yazıları okundu. İl Genel Meclisi Üyelerinden Mustafa TUNALI tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; Yalova’nın il oluşunun 25. yıldönümünü münasebetiyle ilimizdeki temel 

aktörlerin katılım ve işbirliğinde 5-6 Haziran 2020 tarihlerinde “Yalova+25” adıyla bir toplantı düzenlenmesi 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Araştırma ve 
Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova’nın İl oluşunun 25. 
Yıldönümünü münasebetiyle; geçen 25 yıllık süreçte yapılan kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi, meydana 
gelen önemli olayların etkilerinin incelenmesi, yanı sıra geleceğe dönük temel stratejilerin gözden geçirilmesi ve 
ortak bir gelişme vizyonunun oluşturulması amacıyla, başta İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi olmak üzere 
Yalova Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kent Konseyi ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
STK’ların işbirliğinde oluşturulacak “Hazırlık Komitesi” vasıtasıyla 5-6 Haziran 2020 tarihlerinde “Yalova+25” 
adıyla bir toplantı düzenlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, İl genelinde hafriyat 
toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma faaliyeti gösteren tüm araçlara, Araç Takip Sistemi kurulmasının zorunlu 
hale getirilmesine karar verilmiş olup; 2 yıllık Takip Sistemi Yazılımı için İl Özel İdaresi Bütçesinden toplam 
₺100,000,00 (Yüzbin Türk Lirası) tutarında ödenek tahsis edilmesi İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün meclise havaleli 31.01.2020 tarih ve 800 sayılı yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki 

olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Çevre 
ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan ilimiz 
köylerinde asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin artırılması ve halkın huzur ve güven 
ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Özel İdaresi kanalıyla kurulmuş olan Kent Güvenlik Kamerası 
Sistemine ait elektrik sayacının tüketim bedelinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ile ilgili İl Özel İdaresi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclise havaleli 31.01.2020 tarih ve 801 sayılı yazıları okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.02.2020 Salı günü saat 15.30’da Meclis Toplantı Salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 04.02.2020 Salı 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 Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ ve Oktay ATİK tarafından 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.02.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Hayrullah SARIHAN konu 
hakkındaki görüşünü meclise bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Çiftlikköy 
İlçesi, Burhaniye Köyünde mahalle ile irtibatı sağlayan Burhaniye deresi üzerindeki köprüde uzun yıllar hizmet 
vermesinden dolayı aşınma ve tahribat meydana gelmiş olup, maddi imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı 
Burhaniye Köyü Muhtarlığı tarafından yapılacak olan köprü için ihtiyaç duyulan malzemenin İl Özel İdaresi 
imkânlarıyla temin edilerek köy muhtarlığına verilmesi teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 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 04.02.2020 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge Sahiplerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkında 
meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Çınarcık İlçesi, Kocadere 
Köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayan su deposuna ait pompanın enerjisi elektrik borcundan dolayı kesilmiş, 
ancak köy genelinde su kesintisi yaşanmaması adına elektrik enerjisi geçici olarak kullanıma açılmış olup, var 
olan su sıkıntısının bertaraf edilmesine yardımcı olmak üzere, elektrik borcunun acil olarak ödenmesi gereken bir 
kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslından 
₺10.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelerek bir rapora bağlanması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri 
kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.02.2020 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Olası Marmara Depremi sonrası, 
İlçemiz genelinde gönüllü arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştirecek olan MAGDER’in (Mahalle Afet Gönüllüleri 
Derneği) çalışmalarında kullanacağı alet-edevat ve teçhizatları muhafaza etmek amacıyla içinin Çınarcık 
Belediyesi tarafından tefriş edilmek kaydıyla 2 adet 3x7 standart ebatlarında konteyner temin edilip adı geçen 
derneğin hizmetine verilmesi teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve 
Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
İl Genel Meclisi Üyelerinden İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 
ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.02.2020 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi İsmail Akar söz alarak konu hakkındaki görüşünü 
meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, Yedi Havuzlar bölgesinde bulunan ve Herkül Heykeli olarak bilinen 

tarihi yapıtın replikasının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yapılıp yerine konulması teklifin incelerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik hizmetlerinde ve yol 
güvenlik uygulamalarında kullanılacak olan ve yazı ekindeki listede belirtilen ışıklı uyarı cihazı setinin İl Özel 
İdaresi bütçe imkânlarıyla satın alınması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 31.01.2020 tarihli ve 799 sayılı teklif yazıları ve ekli liste okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki 
toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapora bağlanması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 



 

havale edilmesi hususu oylandı, Hüseyin İNCE’nin ret oyuna karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul 
edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi 
gereğince, turizm belgeli işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynak suyunun beher m³’ü cinsinden su kullanım 
bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizde Armutlu ve Termal İlçelerinde 2 
lokasyonda bulunan turizm bölgelerinde üretilen jeotermal kaynakların ısı değeri ve mineral konsantrasyonunun 
benzer olması ve İlimizdeki işletme sahiplerinin işletme yöntemi ve turizm belgeli tesislerin jeotermal kaynağı 
temin etme usullerinin aynı olması hasebiyle bunlar için farklı kategorilerde ücret tarifesinin belirlenmesine gerek 
olmadığı, buna göre; 1- Proje, şebeke ve tüm işletme giderleri kendileri tarafından karşılanan ve Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde bulunan turizm belgeli işletmelerde kullanılan 
jeotermal kaynak suyunun beher m³’ünün 13 kuruş, 2- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm 
Merkezlerinde üretilen jeotermal akışkanın bu alanlar dışındaki turizm belgeli tesislerde kullanılması halinde, bu 
alanlarda kullanılan jeotermal kaynak suyunun beher m³’ünün 13 kuruş, 3- Turizm belgeli olup ta Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezleri dışında faaliyet yürüten ve jeotermal kaynak suyunu 
turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerin jeotermal kaynak suyunun beher m³’ünün 10 kuruş olarak 
belirlenmesi ve buna göre İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynak kullanım bedelinin tahakkuk ettirilerek 
ilgililerinden tahsil edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy ve 
Çukurköy köyleri arasında daha önce yapılmış olan köprünün bitiminden sonraki yolun güvenliğinin sağlanması 
amacıyla, yol kenarlarına çelik bariyer yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis Üyelerinden Hayrullah SARIHAN söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu yol güvenliğinin sağlanması amacıyla 
İl Özel İdaresi kanalıyla ve bütçe imkânlarıyla öncelikli olarak buradaki yol kenarlarına çelik bariyer yapılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy köy 
merkezinde daha önce yol kenarlarına yapılmış olan yağmur suyu kanallarının üzerine, can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için demir mazgal yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis Üyelerinden Hayrullah SARIHAN söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, 
Dereköy köy merkezinde daha önce yol kenarlarına yapılmış olan yağmur suyu kanallarının üzerine, can ve mal 
güvenliğinin sağlanması için demir mazgal yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama 
kaleminden karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.02.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 05.02.2020 Çarşamba günü saat 16.00’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.  
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Ortaokulu bahçesine kapalı 

spor sahası yapılmasından dolayı okulun yanında bulunan arsanın öğrenciler için İl Özel İdaresi bütçe 
imkânlarıyla yeniden okul bahçesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Üyelerden İsmail AKAR söz 
alarak, okulun yanındaki uygun alanın öğrenciler için bahçe yeri olarak düzenlenmesinin gerekli ve yararlı 
olacağın dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Termal 
İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Orta Okulu yanında bulunan arsanın öğrenciler için yeniden okul bahçesi olarak 
düzenlenmesi konusunda İl Özel İdaresi tarafından teknik bir çalışma yapılarak sonucunun komisyonlarla 
paylaşılmasıının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında sayıları artmakta olan başıboş sokak 
hayvanlarının barınmaları, rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise detaylı bilgi verildi. Üyelerden Ömer ASLAN söz alarak, başıboş sokak hayvanlarının ülkenin bir sorunu 
olduğunu, farklı kesimlerin kendi bölgelerindeki sokak hayvanlarını başka bölgelere bırakmaları sorunu daha da 
çözümsüz hale getirdiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl 
Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinde ayrılan ₺70.000,00 ödenek imkanları çerçevesinde 13 köyde toplam 200 
köpeğin kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesine yönelik başlatılan çalışmaların tamamlanması, başlatılan 
çalışmalarda bir aksama olması durumunda, söz konusu çalışmanın İl Özel İdaresi eliyle veya yüklenici kanalıyla 
yapılması olasılığının İdare tarafından araştırılarak sonucunun komisyonlara iletilmesinin ardından konunun bir 
rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi ve Global Engelliler Vakfı (GEV) arasında kurumsal 
işbirliği sağlanarak “Erişebilir Turizm Şehri Yalova” projesi kapsamında planlanan hedefi gerçekleştirmek 
amacıyla işbirliği protokolü düzenlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu 
ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
Erişebilir Turizm Şehri Yalova” projesi kapsamında planlanan hedefi gerçekleştirmek, engelleri önlemek ve 
aşmak, engellilerin topluma aktif olarak dâhil edilmesini sağlamak ve uygulanması planlanan çalışmaları hayata 
geçirmek amacıyla, İl Özel İdaresinden finansman desteği olmaksızın sağlanacak kurumsal destek çerçevesinde, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında Yalova İl Özel İdaresi ve Global Engelliler 
Vakfı (GEV) arasında kurumsal işbirliği protokolü yapılması ve yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde 
Erişebilir Turizm Şehri Yalova Projesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için İl Özel İdaresine yetki verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi’nin yol ağında bulunan başta grup yolları olmak üzere 
genişletilmesi mümkün olan yolların genişliklerinin en az 7 metreye çıkartılacak şekilde çalışma başlatılması, 
sıcak asfalt aşınma çalışması bittikten sonra bu yollara da trapez kanalların inşa edilmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü 
Abubekir ÖZTÜRK tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 05.12.2019 tarihli ve 255 sayılı kararı doğrultusunda İl Özel 
İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan başta grup yolları olmak üzere tehlike arz eden yollardan, ilk etapta 
orman ve diğer izinler konusunda problem yaşanmayan, aynı zamanda genişletilmesi mümkün olan yollardan 
başlamak suretiyle, sıcak asfalt yapılmış yolların aciliyet arz eden dar kısımlarının imkânlar nispetinde 7 metreye 
kadar genişletilmesi işi ile bir tehlike anında araçların risk olasılığı taşımadan girip çıkabilecek şekilde yol 
kenarlarına trapez kanallarının yapım işinin bütçe imkânları çerçevesinde gerçekleştirilmesi, ayrıca grup yolların 
kenarındaki otların, çalılıkların, bariyerlerin ve kedigözlerinin gözükmesini sağlayacak şekilde yolun her iki 
tarafından 1,5 m kadarının (yolun bitiminden) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla Köylere Yardım 
faslında bulunan ödenek imkanlarıyla ve bir program dahilinde gecikmeye mahal bırakılmadan temizlenmesi, 
bunların yanı sıra orman ve diğer izinlerin alınması suretiyle gerekli tespitlerin yapılarak, İl Özel İdaresi’nin yol 
ağında bulunan yolların genişliklerinin en az 7 metreye çıkartılacak şekilde çalışma başlatılması, sıcak asfalt 
aşınma çalışması bittikten sonra bu yollara da trapez kanalların inşa edilmesi konularında İdare tarafından 
detaylı bir çalışma yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası projesi ile İlimizde 
bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi, önem ve öncelik sırasına 
göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; özellikle ve öncelikle İdare tarafından 
Termal İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Fransız Evi ile Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi 
Hersekzade Ahmet Paşa Camii külliyesi içerisinde yer alan Tarihi Hamamın mevcut durumlarının tespit edilerek 
projelendirilmesi konularına yoğunlaşması ve neticeye bağlanarak komisyonlara iletilmesinin önemli ve gerekli 
olduğunu dile getirdi. Üyelerden Hüseyin ALFAT söz alarak, bahsi geçen yapıların mali boyutunun ve inşai 

faaliyetlerinin çok fazla külfet doğuracak nicelikte olmadığını, bu eserlerin restore edilerek kültür mirasımıza 
kazandırılması hem ilimiz hem de il genel meclisimiz adına prestijli bir sonuç elde edilmiş olacağı yönündeki 
görüşünü meclisle paylaştı. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Kocaeli 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 4333 sayılı kararında belirtilen hususlar dikkate 
alınarak, Yalova İli, Merkez İlçe, Elmalık Köyü sınırları içerisinde olduğu düşünülen Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin 
yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi çalışmalarına devam edilmesi, ayrıca başta Termal 
İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Fransız Evi ile Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Hersekzade 
Ahmet Paşa Camii külliyesi içerisinde yer alan Tarihi Hamam olmak üzere, İlimizde bulunan tescilli ya da somut 
kültür varlıkları (okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) ile tescilli 
olmayan kültür varlıklarının ortaya çıkarılarak önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması, söz 
konusu tarihi eserlerin restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılmasına yönelik İdare tarafından etraflıca bir 



 

çalışmanın yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Encümeninin 06.12.2018 tarihli ve 233 sayılı kararıyla S.S Subaşı Küçük Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifine 3 yıllığına kiraya verilen ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Altınova İlçesi, Subaşı 
Beldesi, Denizgören Mahallesi Kalıcı Konutları E Blok, 1. Kat, 13 numaralı işyerinin satışı ile ilgili İl Özel İdaresi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli 05.02.2020 tarihli ve 908 sayılı teklif yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde; aciliyetine binaen bahse konu işyerinin satışı ile ilgili teklifin İl Genel Meclisinin 
bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelerek bir rapora bağlanması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.02.2020 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 06.02.2020 Perşembe 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. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, köy hudutları içerisinde bulunan 
2 adet köy mezarlığının kapılarının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla düzenlenerek günümüz şartlarına uygun 
hale getirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, köy hudutları içerisinde 
bulunan 2 adet köy mezarlığının kapılarının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla düzenlenerek günümüz şartlarına 
uygun hale getirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin on beşinci 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, meclis üyelerinin de bu konularda gerekli çalışmaları ve desteğinin 
sağlanmasının gerekli 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 ve bu kapsamda çiftçilerimize 
ve üreticilerimize destek sağlanmış olup, bundan böyle de ilgili kurum ve kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde 
etraflıca bir çalışma yapılması ve tespit edilecek projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, 
ayrıca Çınarcık İlçemizde kadın girişimciler tarafından “Çınarcık İşi” el sanatı ürünleri ile Armutlu İlçemizde 
üretilmesi planlanan “Gümüş İşletmeciliği’nin marka değerinin arttırılması ve pazar payının istenilen düzeylere 
çıkarılması amacıyla, Çınarcık İşi el sanatı ürünleri ile Armutlu Gümüş İşletmeciliği için İl Özel İdaresi 
bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması, bütün bu çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat 
atıklarının dökümü için hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL, Genel Sekreter Vekili Muharrem ÇOBANKENT, 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Vekili Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Üyelerden 

Oktay ATİK söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclisle paylaştı. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin işbirliği 
protokolüne benzer çalışma yapılarak, 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 
yapılması ve alternatif hafriyat döküm sahalarının tespit edilerek komisyonlarla paylaşılmasının ardından hafriyat 
döküm alanının belirlenmesi konusunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ve Üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Ertan ŞENER ve Hüseyin 
İNCE tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 06.02.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı 



 

tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ömer Aslan söz alarak konu hakkında 
görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyü 
sınırları içerisindeki içme suyu depolarının yanında bulunan yerin İl Özel İdaresi imkanlarıyla mesire alanı olarak 
düzenlenmesi teklifinin incelerek bir rapora bağlanması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.02.2020 Cuma günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 07.02.2020 Cuma günü saat 
15.30’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Hüseyin İNCE, 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, Ertan ŞENER’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak 
etmeyen üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi. 
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinin 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, kat artırımı hususunun 
değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yapı stoku 5-6 kat olan 
Çınarcık İlçesi, 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 komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan; mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 

karşılayamadığından dolayı teknik, yasal ve bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine 
sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 1/50000 Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların ne şekilde 
sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 

oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan; 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer almamakla birlikte, İl 
Özel İdaresine bildirilen söz konusu hususlara ilişkin Sayıştay Başkanlığının önerilerinin yerine getirilip 
getirilmediği izleneceğinden ve bunlarla ilgili hususlar sonraki Sayıştay Denetim Raporlarına konu edileceğinden, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi hükmü uyarınca, İl Özel İdaresinin 2018 yılı Sayıştay Denetim 
Raporu Sonuçları İl Genel Meclisi Üyeleri ve toplantıda mevcut basın mensupları huzurunda okutulmak suretiyle 
meclisin bilgisine sunuldu ve basın yoluyla kamuoyuna duyuruldu. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 03.02.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Genel Meclisinin 05.04.2018 tarihli ve 51 

sayılı kararına istinaden; çiftçilerimizin ve üreticilerimiz tarafından üretilen hasadın sağlıklı bir biçimde tüketiciye 
ulaştırılabilmesi için İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla satın alınan ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilen kuru buz üretim cihazının ihtiyacı olan manifoldlu karbondioksitli 
tüp sisteminin satın alınması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; çiftçi üreticilerimizin mağduriyetlerine meydan 
vermemek için kuru buz üretim cihazının mütemmim cüzü olan ve 2018/51 sayılı meçli kararına aykırılık teşkil 
etmeyen manifoldlu karbondioksit tüp sisteminin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında 
İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kanalıyla satın alınarak Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi, yaklaşık ₺17.018,00 + KDV tutarındaki bedelinin ise İl Özel 
İdaresi (Kırsal Hizmetler Müdürlüğü) Bütçesinin Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 03.02.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen; İl genelinde 
hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma faaliyeti gösteren tüm araçlara 2 yıllık Takip Sistemi Yazılımı 
kurulması için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz sınırları içerisinde 
hafriyat nakliyatını yapan araçların (kamyonların) belli bir disiplin altın alınarak, hafriyatın gelişigüzel yerlere 
dökmelerini engellemek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. 
maddeleri kapsamında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde, hafriyat izin belgelerinin belli bir bedel 
karşılığında İl Özel İdaresinden alınması şartıyla 2 yıllık Takip Sistemi Yazılımı işinin İl Özel İdaresi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla gerçekleştirilmesi, yaklaşık ₺100,000,00 tutarındaki bedelinin ise İl Özel İdaresi 
bütçesinin Gayri Maddi Hak Alımları faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 03.02.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk 
bölgesinde kurulan Güvenlik Kamerası Sistemine ait elektrik tüketim bedelinin karşılanması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın huzur ve güven ortamının tesis 
edilmesi amacıyla, İl Özel İdaresinin bütçe imkânlarıyla İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan 
köylerde kurulan Güvenlik Kamerası Sisteminin, elektrik borcundan dolayı devre dışı kalması durumunda asayiş 
ve güvenlik açısından doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi için, söz konusu güvenlik kamerası sistemine ait 
elektrik faturasının İl Özel İdaresine gönderilmesinden sonra, bahse konu elektrik tüketim bedelinin İl Özel 
İdaresi bütçesinin Elektrik Alımları faslındaki ödenekten karşılanması, bundan sonraki elektrik tüketim 
bedellerinin ise kendi bütçelerinde ödenek temin edilmesi suretiyle Jandarma Komutanlığı tarafından ödenmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 04.02.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünün içme 
suyu ihtiyacını karşılayan su deposunda var olan problemin giderilmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında 
bulunan İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü içme suyu ihtiyacını karşılayan su deposunda var olan problemler 
nedeniyle köyde içme suyu sorunu yaşanmak olup, söz konusu su deposu ve pompasının bakım ve onarım işleri 
ile elektrik enerjisi ve diğer hususlarda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi iş ve işlemlerinin Çınarcık İlçesi 
Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla gerçekleştirilmesi, bahse konu su deposu ve enerji hattı ile ilgili 
giderlerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinin Çınarcık Köylere Yardım faslında bulunan ödenekten, adı 

geçen Birlik hesabına ₺10.000,00 ödenek aktarılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 04.02.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 
trafik hizmetlerinde ve yol güvenlik uygulamalarında kullanılacak olan ışıklı uyarı cihazı setinin İl Özel İdaresi 
bütçe imkânlarıyla satın alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücü ve yolcuların 
huzur ve selameti için yollarda yapılacak trafik hizmetlerinde ve yol güvenlik uygulamalarında kullanılacak olan 
ışıklı uyarı cihazı setinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü kanalıyla satın alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmesi, bedelinin ise İl Özel 
İdaresi bütçesinin Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri faslında bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2020 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Altınova 
İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi Kalıcı Konutları E Blok, 1. Kat, 13 numaralı işyerinin satışının 
yapılması. Teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Encümeninin 06.12.2018 tarihli ve 233 sayılı kararıyla S.S Subaşı Küçük 
Otobüs ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine 3 yıllığına kiraya verilen ve mülkiyeti İl Özel İdaresine 
ait olan Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi Kalıcı Konutları E Blok, 1. Kat, 13 numaralı 
işyerinin, sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde ve 5302  sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Genel Meclisinin 
Görevleri ve Yetkileri Başlıklı 10. maddesinin (f) bendi uyarınca satışının yapılması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2020 Yılı Mart ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2020 Yılı Mart ayı olağan toplantısının 02.03.2020 
Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2020 Yılı Şubat ayı olağan toplantısına son verildi.  


