
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 02.03.202 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 bir dakikalık saygı duruşuna davet 
etti, 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.  
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Faaliyet 
Raporunun İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 20.03.2020 tarihli ve 1186 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; Elazığ İlinde meydana gelen deprem sonrası kış şartlarının da ağır 
geçmesi nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımların devam ettiği anlaşılmakta olup, Elazığ 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kanalı ile dağıtılması suretiyle kuru gıda yardım paketinin alımının yapılarak 
gönderiminin sağlanması ve İl Özel İdaresi bütçesinden bu iş için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusu 
müzakereye açıldı. İl Genel Meclisi Başkanı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde söz konusu teklifin İl Genel Meclisin bu ayki 
toplantısının 5 birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı Köyünde okul binasının; taziye evi, köy 
müzesi ve köy kütüphanesi bölümlerinden oluşacak şekilde tadilat ve tamiratının yapılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı Köyünde 
uzun yıllardır taşımalı eğitim uygulamasından dolayı kullanılamayan ve mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan eski 
okul binasının; taziye evi, köy müzesi ve köy kütüphanesi bölümlerinden oluşacak şekilde İl Özel İdaresi 
imkânlarıyla tadilat ve tamiratının yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi 
bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde mahalle ile irtibatı 
sağlayan Burhaniye deresi üzerindeki köprüde uzun yıllar hizmet vermesinden dolayı aşınma ve tahribat 
meydana gelmiş olan köprünün onarımı için ihtiyaç duyulan malzemenin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla temin 
edilerek köy muhtarlığına verilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis Başkanı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde 
mahalle ile irtibatı sağlayan Burhaniye deresi üzerindeki köprüde uzun yıllar hizmet vermesinden dolayı aşınma 
ve tahribat meydana gelmiş olup, Burhaniye Köyü Muhtarlığınca onarımı yapılacak olan köprünün, DSİ 
tarafından o bölgede yapılması planlanan baraj sahasında kalıp kalmayacağının İdare kanalıyla ilgili koruma 
sorulmasıyla birlikte İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli incelemenin yapılarak anılan köprünün 
onarılmasının teknik açıdan uygun olup olmadığının yazılı olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oyladı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclis Üyelerinden Ertan ŞENER gündem dışı söz alarak, Suriye’nin İdlib kentinde şehit edilen 
askerlerimiz için başsağlığı dileğinde bulundu. Ayrıca İl Özel İdaresine ait sosyal medya hesabından Sayın 

Valimizle beraber bir program gezisi yapıldığını öğrendiklerini ve bu gezi hakkında meclis üyelerinin bilgisinin 
olmadığını, bu ve benzeri gezilerde ilgili ilçenin meclis üyelerinin programa davet edilmesinin daha doğru olacağı 
yönündeki görüşünü dile getirdi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.03.2020 Salı günü saat 15.30’da Meclis Toplantı Salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 



 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 03.03.2020 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 Ömer ASLAN, İdris DURMUŞ, Ali ÇORBACI ve Resul ÇİFTÇİ tarafından 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.03.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER konu hakkında 
meclise bilgi verilmesini talep etti. Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI görüşlerini meclisle paylaştı. Makine İkmal 
Bakım ve Onarım Müdürü Hakan ARSLAN konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İl Özel İdaresinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 (iki) adet 4x4 çift kabinli 
arazi tipi kamyonet ile 2 adet 4x2 kamyonet (Camlı Van) tipi hizmet aracının bütçe imkânları çerçevesinde satın 
alınması konusunun İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 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 03.03.2020 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge Sahiplerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkında 
meclisi bilgilendirdi. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, oradaki yola da bakılması gerektiğini ifade etti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Genel Meclisisin 03.10.2019 tarih ve 200 nolu kararına 
istinaden, İlimiz Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü köy mezarlığının bakım ve onarım işinin yaptırılması, bedelinin 
ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması teklifinin incelenerek 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 03.03.2020 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi gereğince ve İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarih ve 150 nolu kararı 
doğrultusunda İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyü köy meydanının düzenlenmesi teklifinin incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Sermayecik Köyünde bulunan mesire alanına İl 
Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla elektrik enerji nakil hattı  (ENH) çekilmesi konusu müzakereye açıldı. Gelen 
Sekreter Yardımcımı Muharrem ÇOBANKENT konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis üyelerinden Ali ÇORBACI 
ve Resul ÇİFTÇİ konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Meclis üyelerinden Oktay ATİK konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere 
incelerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
              
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; Olası Marmara Depremi sonrası, Çınarcık İlçesi genelinde gönüllü arama-
kurtarma faaliyeti gerçekleştirecek olan MAGDER’in (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) çalışmalarında 
kullanılacak alet-edevat ve teçhizatları muhafazasında kullanılmak üzere, içinin Çınarcık Belediyesi tarafından 
tefriş edilmesi kaydıyla 2 adet 3x7 standart ebatlarında konteyner temin edilip adı geçen derneğin hizmetine 
verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; konteynerin temin edilmesi hususlarının İdare 
tarafından etraflıca araştırılarak, sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde 

meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Yedi Havuzlar bölgesinde bulunan ve Herkül 
Heykeli olarak bilinen tarihi yapıtın replikasının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yapılıp yerine konulması teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İsmail AKAR konu hakkında meclise bilgi verdi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Herkül Heykeli olarak bilinen tarihi 



 

yapıtın replikasının yapılması hususlarının İdare tarafından teknik yönleriyle araştırılarak, proje, keşif ve 
maliyetinin çıkarılarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası projesi ile İlimizde 
bulunan tarihi 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 tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Ömer Aslan 
söz alarak, Çiftlikköy İlçesi sınırlarında bulunan Kara Kilise hakkında meclisin bilgilendirilmesini istedi. İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Nejat AKIN konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; tarihi kültür varlıklarının ortaya çıkarılarak önem ve öncelik 
sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması, söz konusu tarihi eserlerin ödenek durumuna göre restore 
edilerek kültür mirasımıza kazandırılması, ayrıca 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 var olduğu düşünülen Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde 
edilmesine yönelik İdare tarafından başlatılan çalışmanın sonucunun komisyonlara paylaşılmasının ardından 
konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.03.2020 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI MART AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 04.03.2020 Çarşamba günü saat 15.30’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.   
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Ortaokulu yanında bulunan 
arsanın öğrenciler için okul bahçesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Nejat AKIN tarafından konu hakkında bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi tarafından teknik 
bir çalışma yapılarak, sonucunun komisyonlarla paylaşılmasıının ardından konunun bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikçe sayıları artmakta olan ve bir 
sorun yumağı haline gelen başıboş sokak hayvanlarının barınmaları, rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, 
beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürü Murat TURAN tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. 
Meclis üyelerinden Resul Çiftçi söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclisle paylaştı. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinde Sokak Hayvanlarının 
Rehabilitasyonu ve Kısırlaştırılması için ayrılan ₺70.000,00 (Yetmiş Bin Türk Lirası) ödenek imkânları 
çerçevesinde yapılan protokol hükümleri kapsamında talep, şikâyet, köpek sayısı ve benzer sorunlar dikkate 
alınarak 13 köyde 200 (iki yüz) adet 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 komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yol ağında bulunan başta grup yolları olmak üzere 
genişletilmesi mümkün olan yollarda çalışma başlatılması, sıcak asfalt aşınma çalışması bittikten sonra bu yollara 

trapez kanalların inşa edilmesi ve yol kenarlarının temizlenmesi 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.  Meclis Başkanı tarafından meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Resul 
ÇİFTÇİ söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclisle paylaştı. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 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 genişletilmesi işi ile birlikte bir tehlike anında araçların risk olasılığı taşımadan 
girip çıkabilecek şekilde yol kenarlarına trapez kanallarının yapım işinin, yol yapım giderlerinde ve ilgili harcama 
kalemlerinde ayrılan ödenek imkânları çerçevesinde ve bir program dâhilinde gerçekleştirilmesi, ayrıca 
Birliklerden süratle taleplerin alınarak grup yolların kenarındaki otların, çalılıkların, bariyerlerin ve kedigözlerinin 
gözükmesini sağlayacak şekilde trapez kanalları dâhil olmak üzere yolun her iki tarafından 1,5 m kadarının 
(yolun bitiminden) temizlenmesi iş ve işlemlerinin Köylere Yardım faslında bulunan ödenek imkânlarıyla ve bir 
program dâhilinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla ivedi bir şekilde yürütülmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.03.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Toplantı 
Salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI MART AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 05.03.2020 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. 
 
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ile Üyelerden İsmail AKAR tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.03.2020 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi 
Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Yalova Termal Kaplıcalarının tarihi, kültürel, doğal 
güzelliklerinin ortaya çıkarılması için basımı yapılacak olan kitabın prova baskısı görüşmeleri sonrasında; kitabın 
baskı kalitesinin yükseltilmesi, basılacak kitap sayısının artması, yeni eklenecek tarihi fotoğraflar ve telifleri ile 
sayfa sayısının artmış olması nedeniyle, İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarihli ve 149 sayılı kararı ile tahsis edilen 
ödeneğin yetersiz kalmasından dolayı eksik kalan ödeneğin tahsis edilmesi teklifin İl Genel Meclisin bu ayki 
toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna 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 05.03.2020 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz 
Çınarcık İlçesi Hüdaverdi Aydın İlk/Ortaokulunun çok amaçlı spor salonunun ihtiyacı olan spor malzemelerinin 
temin edilmesi teklifinin incelenerek bir rapora ağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerde düzenlenen imar durum belgeleri, ifraz-tevhid-yola terk-
geçit hakkı dosyalarının onayı ve benzeri işlemler için tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili + 
okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel Müdür Necat AKIN tarafından meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisinde uygun bir yerin İl Özel 
İdaresi imkanlarıyla rekreatif (piknik) alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu.  Meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları 
içerisindeki içme suyu depolarının yanında bulunan uygun yerin İl Özel İdaresi imkanlarıyla rekreatif (piknik) 
alanı olarak düzenlenmesi konusunun İdare tarafından teknik yönleriyle araştırılarak, piknik alanı için gereksinim 
duyulacak ihtiyaçların tespit edilmesi, proje, keşif özeti ve maliyetinin çıkartılarak komisyonlara iletilmesinin 
ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; 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. 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 ekonomik anlamda destek sağlanmış olup, bundan 



 

böyle de İlimizin iklim şartları, arazi yapısı ve maksimum verimin elde edileceği tarımsal ürünler göz önünde 
bulundurularak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma yapılması ve tespit edilecek 
projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, ayrıca Çınarcık İlçesinde kadın girişimciler 
tarafından zor şartlarda üretilen Çınarcık İşi el sanatı ürünleri ile Armutlu Gümüş İşletmeciliği işi için gerekli olan 
eğitim materyallerinin temininde kullanılmak üzere talepte bulunanlara İl Özel İdaresi bütçesinden maddi destek 
sağlanması, bütün bu çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına 
ilişkin işbirliği protokolüne benzer bir çalışma yapılarak, 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.  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından meclise 
bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ ve Hüseyin ALFAT söz alarak konu hakkındaki görüşlerini 
meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; belediye, İdarenin 
öncülüğünde muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yollarının üretilmesi 
yönünde etraflıca bir çalışma yapılması, alternatif hafriyat döküm sahalarının tespit edilerek komisyonlarla 
paylamasından sonra hafriyat atıklarının depolanacağı döküm sahalarının belirlenmesi konusunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.03.2020 Cuma günü saat 16.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.03.2020 Cuma günü saat 
16.00’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 on beşinci maddesinde yer alan; Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde 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. Meclis Üyelerinden Murat 
Kaya söz alarak, işin boyutunun değiştiğini, plebisit ile bu mahallenin belediyeye bağlanmasının söz konusu 
olduğunu, dolayısıyla komisyonlara süre verilmesi ve gelişmelere bağlı olarak komisyonlarda müzakere edildikten 
sonra hazırlanacak raporun mecliste görüşülmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü aktardı. 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 oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı 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. İl Özel İdaresi İmar ve 
Bayındırlık Müdürü Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 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 oybirliğiyle kabul edildi 
  
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısının 02.03.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Elazığ İlinde meydana gelen deprem 
nedeniyle temin edilerek Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kanalı ile dağıtılması suretiyle gönderimi 
sağlanan kuru gıda yardım paketlerinin bedelinin ödenmesi için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında 
ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
Elazığ İlinde meydana gelen deprem nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerine yönelik yardımların devam 
ettiği anlaşılmakta olup, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü marifetiyle dağıtılması suretiyle temin edilerek 



 

Elazığ İline gönderimi sağlanan kuru gıda yardım paketlerinin 300 tanesinin yaklaşık ₺30.000,00 tutarındaki 
bedelinin İl Özel İdaresi bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları faslında bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısının 03.03.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Altınova İlçesi, Sermayecik Köyünde 
bulunan mesire alanına Enerji Nakil Hattı  (ENH) çekilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Altınova İlçesi, Sermayecik 
Köyünde bulunan ve köy halkı tarafından boş zamanlarında dinlenme ve piknik gibi sosyal faaliyetlerde kullanılan 
mesire alanına Enerji Nakil Hattı  (ENH) çekilmesi iş ve işlemlerinin Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
kanalıyla gerçekleştirilmesi, hak edişinin İl Özel İdaresine gönderilmesinden sonra, İl Özel İdaresi bütçesinin 
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri faslında bulunan ödenekten, hakediş tutarı kadar ödeneğin adı geçen Birlik 
hesabına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
  
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısının 05.03.2020 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yalova Termal Kaplıcalarının tarihi, kültürel, 
doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması için hazırlanan kitabın basımı için ilave ödeneğin tahsis edilmesi teklifi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; Yalova Termal Kaplıcalarının tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin ortaya çıkarılması için basımı 
yapılacak olan kitabın prova baskısı görüşmeleri sonrasında; kitabın baskı kalitesinin yükseltilmesi, basılacak 
kitap sayısının artması, yeni eklenecek tarihi fotoğraflar ve telifleri ile sayfa sayısının artmış olması nedeniyle, İl 
Genel Meclisinin 02.08.2019 tarihli ve 149 sayılı kararı ile tahsis edilen ödeneğin yetersiz kaldığı anlaşıldığından, 
kitap basımı için eksik kalan yaklaşık ₺48.000,00 tutarındaki giderin İl Özel İdaresi (Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü) bütçesinin Yalova’nın Tarihi Kültürel ve Turizm Değerlerinin Tespiti Projesi faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Mart ayı olağan toplantısının 03.03.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresinin hizmetlerinde kullanılmak 
üzere ihtiyaç duyulan 2 (iki) adet 4x4 çift kabinli arazi tipi kamyonet ile 2 adet 4x2 kamyonet (Camlı Van) tipi 
hizmet aracının satın alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 
arazide ve diğer hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 (iki) adet 4x4 çift kabinli arazi tipi kamyonet ile 
2 adet 4x2 kamyonet (Camlı Van) tipi hizmet aracının İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 
kanalıyla Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması, bedelinin ise İl Özel İdaresi (Makine İkmal Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü) bütçesinin Kara Taşıt Alım Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dilek ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, Çin’de 
meydana gelen Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle köylerdeki cami ve okulların hijyen ihtiyacının karşılanması için 
idare tarafından gerekli dezenfektan malzemelerinin temin edilmesi imkan ve olasılığının araştırılmasının yararlı 
olacağı hususunu dile getirdi. Üyelerden İdris DURMUŞ söz alarak, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bütün 
okullarda bu hususta çalışmanın başlatıldığı ve gerekli tedbirlerin alınması cihetine gidildiğini dile getirdi. 
Üyelerinden Hüseyin İNCE söz alarak, camilerde sürekli olarak gerekli temizlik çalışmalarının yapılması nedeniyle 
ihtiyaç olmayabileceğini, yine de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ilgili idareler tarafından gerekli 
tedbirlerin alınması ve hijyen çalışmalarının yapılmasının önemli olduğunu söyledi. 
        
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından 2020 Yılı Mart ayı olağan toplantısına 
son verildi.  


