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İL GENEL MECLİSİNİN 13.04.2020 TARİHLİ 
 TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 13.04.2020 tarihli toplantısına 
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 meclis adına Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını 
kaybedenler için taziye, hastalar için şifa dileğinde bulundu. Ayrıca sağlık çalışanlarına hayatlarını ortaya koyarak 
gösterdikleri özveriden dolayı meclis adına minnet ve şükranlarını sundu, ardından meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 19. maddeleri gereğince, İl Genel Meclisi Üyeleri arasından bir yıl süreyle görev 
yapmak üzere 3 İl Encümeni Üyesi seçiminin gizli oyla yapılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 
neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi (Değişik birinci fıkra: 12.11.2012-6360/22 
md.) ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 ve 19. maddeleri gereğince, İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 
3 İl Encümeni Üyesinin seçimi için Hasan SOYGÜZEL, İdris DURMUŞ, Mustafa SELVİ, Hüseyin İNCE, Oktay ATİK 
ve Mustafa TUNALI aday olarak gösterildi. Gizli oylamanın ardından yapılan tasnif sonucunda, kullanılan oylardan 
aday olarak gösterilen Hasan SOYGÜZEL 12 oy, İdris DURMUŞ 12 oy, Mustafa SELVİ 12 oy, Hüseyin İNCE 6 oy, 
Oktay ATİK 6 oy ve Mustafa TUNALI’nın 6 oy aldıkları tespit edilerek tutanağa bağlandı. Böylece mecliste temsil 
edilen 18 üyenin 12’şer oyunu alan Hasan SOYGÜZEL, İdris DURMUŞ ve Mustafa SELVİ 1 yıl süreyle görev 
yapmak üzere İl Encümeni Üyeliğine seçildi 
        
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi gereğince kurulması 
zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile birlikte ihtiyaç üzerine Tarımsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve 
Geliştirme Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunun kurulması, bu komisyonlardan İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 7’şer kişiden, diğer komisyonların ise 5’er kişiden oluşması 
oybirliğiyle kabul edildi. Kurulması kararlaştırılan komisyonlarda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere partilerin 
meclisteki temsil oranına göre aday isimleri belirlendi. Her bir komisyon için belirlenen adayların seçimi için 
işaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda; 
         
Plan ve Bütçe Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen İsmail AKAR, Ali ÇORBACI, Furkan ATEŞ, 
Mustafa SELVİ ve İdris DURMUŞ ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İNCE ve Tahsin YENER’in seçilmesi 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Ömer ASLAN, İbrahim DÖNERTAŞ, 
Murat KAYA, Hayrullah SARIHAN ve Resul ÇİFTÇİ ile CHP’den aday olarak gösterilen Ertan ŞENER ve Mustafa 
TUNALI’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Furkan ATEŞ, İdris 
DURMUŞ ve Hasan SOYGÜZEL ile CHP’den aday olarak gösterilen Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın seçilmesi 
oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Çevre ve Sağlık Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Ali ÇORBACI, Murat KAYA, Hayrullah 
SARIHAN ile CHP’den aday olarak gösterilen Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Tarımsal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen İsmail AKAR, Ömer ASLAN ve 
Mustafa SELVİ ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İNCE ile Tahsin YENER’in seçilmesi oybirliğiyle kabul 
edildi. 
          
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim DÖNERTAŞ, Ali 
ÇORBACI, Hasan SOYGÜZEL ve CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin ALFAT ile İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, CHP Gurubunun kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri 
MHP Gurubu üyesi Atalay BEŞTAŞ’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Hasan SOYGÜZEL, Resul 
ÇİFTÇİ ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, AKPARTİ Gurubunun kendi 
üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri MHP Gurubu üyesi Atalay BEŞTAŞ ile CHP’den aday olarak gösterilen 
Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 



2 

 

 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Faaliyet Raporunun İl Genel Meclisi 
tarafından değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin stratejik plan ve performans hedeflerine 
göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Faaliyet Raporundaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 
tanzim edildiği, herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu Faaliyet 
Raporunun kabulü hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel 
İdaresinin bir önceki yıl (2019) gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim 
Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İl 
Genel Meclisin bilgisine sunuldu. Denetim Komisyon Başkanı İdris Durmuş söz alarak raporun içeriği hakkında 
meclise bilgilendirdi. Meclis Başkanı; titiz bir çalışmanın sonucunda yol gösterici bir raporun hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; Yalova’nın il oluşunun 25. yıldönümünü münasebetiyle 5-6 Haziran 
2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “Yalova+25” adındaki toplantı ile 7 Temmuz 2020 tarihinde 
düzenlenmesi planlanan “Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali” adındaki toplantının ileri bir tarihe 
ertelenmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde; İl Genel Meclisinin almış olduğu 03.02.2020 tarihli ve 30 sayılı kararı ile Yalova’nın il 
oluşunun 25. Yıldönümünü münasebetiyle; geçen 25 yıllık süreçte yapılan hizmetler, meydana gelen önemli 
olaylar, geleceğe dönük temel stratejiler ve bu olaylara karşı oluşturulacak ortak bir gelişme vizyonunun 
değerlendirilmesi amacıyla, 5-6 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “Yalova+25” adındaki 
toplantının, 2020 yılının sonuna doğru İdare tarafından tespit edilecek bir tarihte yapılması, 02.10.2019 tarihli 
ve 194 sayılı kararı ile İlimiz köylerinin ve köylerimizdeki turistik, tarımsal, kültürel ve tarihi değerler ile bu 
değerlere ait ürünlerin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla, 7 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenmesi planlanan 
“Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali” adındaki toplantının ise 7 Temmuz 2021 tarihinde 
düzenlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; son derece tehlikeli olan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-
19) salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 89780865-153 sayılı Genelgesi doğrultusunda 
ilimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları eliyle dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan gıda paketlerinin temin 
edilmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca dağıtılacak 2000 adet yardım paketine ilave 
olarak, İdare eliyle köylerimizdeki mağdur ve muhtaç vatandaşlarımıza Ramazan ayında dağıtılmak üzere 1000 
adet yardım paketi temin edilmesi, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde encümen kararıyla ihtiyaç kadar yardım 
paketlerinin satın alınmasının daha uygun olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin bir rapor halinde bugünkü toplantının ikinci oturuma yetiştirilmek üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; tüm dünyaya yayılan ve son derece tehlikeli olan Koronavirüs (Covid-
19) salgınının teşhis ve tanısının erken yapılabilmesi için, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ihtiyaç duyulan 
tahlil makinesi ile birlikte pandemi ile mücadelede gerekli olan cihaz, sarf kiti ve muhtelif malzemelerin temin 
edilmesi, bu işler için ihtiyaç duyulan ödeneğin tahsis edilmesi konusu müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin bir rapor halinde bugünkü toplantının ikinci oturuma yetiştirilmek üzere tüm İhtisas Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile 5302 
Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin %18 katılım payı ile ortağı olduğu 
Yalova Avrasya Giyim İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile 
birleşmesi konusu müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından konu hakkında meclise detaylı 
bilgi verildi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, her iki OSB’nin Çiftlikköy İlçesi sınırları içerisinde 
birbirilerine komşu olduğu, ekonomik anlamda sıkıntıların yaşandığı bu dönemde faaliyetlerinin sürdürülmesi 
açısından maliyetin daha aza indirilmesi için bu iki OSB’nin birleşmesinin daha rantabl olduğunu, bu arada karma 
OSB’den söz edildiğini, ancak karma OSB’nin hassas bir durum olması hasebiyle konunun komisyonlarda etraflıca 
görüşülmesinde yarar olduğunu dile getirdi. Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, daha önceki dönemlerde 
Gemi OSB’nin kurulmasına ve idarenin ortak olmasına İl Genel Meclisi tarafından ret kararı verildiği, çevresel 
boyutunun önemli olduğu ve virüs salgınını yaşadığımız bu süreçte konuya daha hassasiyetle yaklaşılması 
gerektiği yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, kendisinin meclise başkanlık ettiği dönemde konunun meclisin gündemine 
geldiğini, idarenin %20 ortaklık payına denk gelen giderlerin tamamının kendileri tarafından karşılanacağı 
taahhüt edilmesine rağmen bazı sebeplerden dolayı Gemi OSB’ye İl Özel İdaresinin ortak olması teklifine meclisin 
ret kararı verdiğini dile getirdi. Üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak, karma OSB’nin çevresel etki açısından 
risk teşkil edebileceği, konunun komisyonlarda etraflıca değerlendirildikten sonra nihai kararın verilmesinin 
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gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde; Yalova Avrasya Giyim İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi ile Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin birleşmesi teklifinin detaylı bir şekilde 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; ilimiz 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. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; 13 köyde 200 (iki yüz) adet köpeğin kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesine yönelik 
tamamlanan çalışmaların bedelinin ilgili kuruma ödenmesi, ayrıca komisyon raporları doğrultusunda; Yalova 
Belediyesi ile yeni bir protokol yapılarak, sokak hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavisinin yapılarak 
kulak numaralarının takılması ve alındıkları yere geri bırakılması çalışmalarına devam edilmesi, bütçede ayrılan 
mevcut ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kurumsalı altında yer 
alan “Sokak Hayvanları Projesi” fasıl maddesine ₺75.000,00 ödenek aktarılması, yanı sıra başlatılan çalışmaların 
varsa aksayan yönleriyle ilgili alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kronik bir hal alan sokak hayvanları 
ile ilgili çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin bugünkü toplantısının birinci oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Koronavirüs 
(Covid-19) salgını kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları eliyle dağıtılmak üzere yeteri kadar gıda 
paketinin temin edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal 
Destek Grupları ve İl Özel İdaresi vasıtasıyla mağdur ve muhtaç olan kişilere dağıtılmak üzere toplam 3000 adet 
gıda paketinin ve/veya kuponlarının temin edilerek, 2000 adetinin Vefa Sosyal Destek Gruplarına teslim edilmesi, 
1000 adetinin de Ramazan ayında köylere dağıtılmak üzere İl Özel İdaresinde bırakılması, ihtiyaç duyulması 
halinde bütçe imkanları dâhilinde ihtiyaç kadar gıda paketlerinin İl Encümeni kararıyla satın alınması, bedelinin 
ise İl Özel İdaresi bütçesinin (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı) harcama kaleminde bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin bugünkü toplantısının birinci oturumda tüm İhtisas Komisyonlara havale edilen; son derece 
tehlikeli olan Koronavirüs (Covid-19) salgınının teşhis ve tanısının erken yapılabilmesi için gerekli olan 
malzemelerin temin edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizde oluşturulan Pandemi Kurulu ile İl 
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, tüm dünyaya yayılan ve son derece tehlikeli olan 
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede teşhis ve tanının erken yapılabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ve 64. maddesi çerçevesinde Yalova İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ortak proje halinde ihtiyaç 
duyulan tahlil makinesi ve benzeri cihazlar ile birlikte pandemi ile mücadelede gerekli olan cihaz, sarf kiti gibi 
muhtelif malzemelerin temin edilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin (Menkul Mal Alım Giderleri) faslında 
bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından meclis toplantısına son verildi. 
 
 
 
 
 


