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İL GENEL MECLİSİNİN 11.05.2020 TARİHLİ 
 TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 11.05.2020 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.          
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe 
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Mali 
Yılı Kesin Hesabının karara bağlanması ile ilgili İl Encümeninin 16.04.2020 tarihli ve 75 sayılı kararı okundu. İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, konunun bugünkü birleşimin ikinci oturumuna yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin ikinci 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 teklifi hakkındaki ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Yalova İl 
Özel İdaresinin %18 katılım payı ile kurucu ortağı olduğu Yalova Avrasya Giyim İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesinin, Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birleşmesi yönündeki teklif İhtisas Komisyonlarınca 
ekonomik, sosyal, teknik ve çevresel boyutlarıyla çok yönlü olarak incelenmekte olup, incelemenin tamamlanarak 
sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; Çınarcık İlçesi genelinde gönüllü arama-kurtarma faaliyeti 
gerçekleştirecek olan MAGDER’in çalışmalarında kullanılacak alet-edevat ve teçhizatlarının muhafazasında 
kullanılmak üzere 2 adet konteynerin temin edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık 
Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; olası deprem sonrası, Çınarcık İlçesi genelinde gönüllü arama-kurtarma 
faaliyeti gerçekleştirecek olan MAGDER’in (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) çalışmalarında kullanacağı alet-
edevat ve teçhizatların muhafazasını sağlamak amacıyla, içinin Çınarcık Belediyesi tarafından tefriş edilmesi 
kaydıyla ihtiyaç duyulan 3x7 standart ebatlarındaki 2 adet konteynerin temin edilerek adı geçen Derneğe teslim 
edilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin Menkul Mal Alım Giderleri faslında bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü köy mezarlığının bakım ve 
onarım işinin yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; İl Genel Meclisisin 03.10.2019 tarih ve 200 nolu kararı doğrultusunda ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6. maddesi kapsamında; İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan İlimiz Çınarcık 
İlçesi, Ortaburun Köyü köy mezarlığının bakım ve onarım işlerinin belli bir program dâhilinde İdare tarafından 
gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Köy Mezarlıklarına İhata Yapım İşi faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyü köy meydanının 
düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Genel Meclisinin almış olduğu 02.08.2019 tarihli ve 150 
nolu kararında belirtilen doğrultuda ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İlimiz, 
Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyü köy meydanının düzenlenmesi işinin bir program dâhilinde İdare 
tarafından gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım 
Bakım ve Onarım Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde mahalle ile irtibatı sağlayan 
yolun onarımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemenin temin için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 
maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, muhtarlık 
yerine ödeneğin birliğe aktarılarak birlik kanalıyla yapılmasının daha uygun olacağını söyledi. İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde mahalle ile irtibatı sağlayan 
yolun, sanat yapılarının ve diğer tamamlayıcı unsurların bakım ve onarım işleri için gerekli olan malzemenin 
temininde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçesinin Çiftlikköy Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin 
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₺80.000,00 sinin harcama (ödeme) belgeleri mukabilinde onarım işini gerçekleştirecek olan Burhaniye Köyü 
Muhtarlığı hesabına aktarılması hususu oylandı, Atalay BEŞTAŞ’ın ret oyuna karşı diğer üyelerin evet oyu ve 
oyçokluğuyla kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin bugünkü toplantısının birinci oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanununun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. madde 
hükümleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; kesin hesabı oluşturan hesap ve 
işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ve herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı 
anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10. ve 47. maddeleri gereğince İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının onaylanması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından meclis toplantısına son verildi. 
 
 


