
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 08.06.2020 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.   
 
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ile 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 08.06.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Merkez İlçesi, Sugören Köyü köy mezarlığı duvarlarının 
yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması teklifinin İl Genel 

Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
  
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ile 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 08.06.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Merkez İlçesi, Samanlı Köyü köy mezarlığı duvarlarının 
yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması teklifinin İl Genel 
Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 19 Temmuz 2021 tarihinde; Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 
100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif vb. bir dizi etkinlik yapılması konusu 
müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 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 ikinci maddesinde yer alan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vergiler hariç ₺470.000,00 hibe desteğiyle 
alımı öngörülen 1 (bir) adet hidrolik sıkıştırmalı Çöp Toplam Kamyonunun (13+1,5m³) Devlet Malzeme Ofisinden 
satın alınması ve satın alınacak çöp kamyonu için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi hususu müzakereye açıldı. İl 
Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Hakan ASLAN 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 tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, İlimizde yetkili (A) 
tipi muayene kuruluşu ile asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair protokol yapılması için İdareye 
yetki verilmesi, yıllık periyodik kontrol bedelinin belirlenmesi, belirlenecek bedelin en fazla %10’u oranında İdare 
gelir payının belirlenmesi ve periyodik kontrol bedelini aşmamak üzere takip kontrol bedelinin belirlenmesi 
konusu müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Necat AKIN tarafından konu 
hakkında 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 dördüncü maddesinde yer alan; 3202 sayılı Yasanın 2/e maddesi ile Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları 
Yönetmeliğinin 6/2a maddesi gereğince, Altınova İlçesi, Soğuksu Köyü, Köy İçi Bahçe Kaynağının Akçukur 
Mahallesi içme ve kullanma suyu olarak kullanılmak üzere Soğuksu Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusu 
müzakereye açıldı. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü A. Bekir ÖZTÜRK 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 tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
   
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 03.04.2015 tarih ve 68 nolu kararıyla 5 yıllığına 
Yalova Belediye Başkanlığına tahsis edilen ve 15.06.2020 tarihi itibariyle tahsis süresi sona erecek olan İlimiz 
Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, Kalıcı Konutları A Blok 14-18-38-39 ve 41 numaralı işyerleri ile B Blok  37-39-
44-51-54-55-60-63 ve 70 numaralı işyerlerinin tahsis süresinin uzatılması konusu müzakereye açıldı. İl Özel 



 

İdaresi Emlak ve İstimlak Müdür Sema TURGUT KARATAŞ 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. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.06.2020 Salı günü saat 15.30’da Meclis Toplantı Salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 09.06.2020 Salı günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 

ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, Atalay BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; Çınarcık İlçesi, Harmanlar Mahallesi, 3. Sokak, No:3 de bulunan ve 
Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılan binanın tahsis süresi 29.05.2020 tarihinde sona 
erdiğinden tahsis süresinin uzatılması veya bedelsiz olarak İl Emniyet Müdürlüğüne devredilmesi konusu 
müzakereye açıldı. İl Genel Meclis Üyesi Murat KAYA söz alarak konu ile ilgili görüşünü meclise iletti. 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 yedinci maddesinde yer alan; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, 
Denizgören Mahallesi, Kalıcı Konutlarda Bulunan ve İl Genel Meclisinin 05.04.2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile 
Subaşı Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilen işyerlerinden B Blok, 1. Kat, 20 numaralı işyeri, B Blok, 2. Kat 22, 27, 
28, 30 ve 31 numaralı işyeri ve F Blok, 2. Kat 27, 31, 33, 34 ve 35 nolu işyerlerinin tahsis süresinin uzatılması 
konusu müzakereye açıldı. 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 sekizinci 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 tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürü V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz, Termal İlçesi, Yedi Havuzlar bölgesinde bulunan ve 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası projesi ile İlimizde 
bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının (okul, cami, medrese, kervansaray, 
hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) 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. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; başta Termal İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Fransız 
Evi, Altınova İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii külliyesi içerisindeki Tarihi 
Hamam ile Çınarcık Su Kemeleri olmak üzere, İlimizde bulunan kültür varlıklarının tespit edilmesi ve ödenek 
durumuna göre restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması, ayrıca Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası için ilave bulgu 
ve belgelerin elde edilmesine yönelik İdare tarafından başlatılan çalışmanın sonucunun komisyonlara 
iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.06.2020 Çarşamba günü saat 16.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

 
 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 10.06.2020 Çarşamba günü saat 16.30’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.   
 
İl Genel Meclisi üyelerden Ömer ASLAN ve Ertan ŞENER tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 
13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 10.06.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresinin yol 
ağında bulunan ancak yol yapım programında olmayan ekli listedeki yolların sathi kaplama ve bakım onarım 
işlerinin yaptırılması teklifinin, İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere 

incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 115 sayılı kararı ile 5 yıl süreyle 
İl Müftülüğüne tahsis edilen ve tahsis süresi 01.07.2020 tarihi itibariyle sona erecek, mülkiyeti İl Özel İdaresine 
ait İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, B Blok, 2. Kat 56, 57, 58, 64 ve 65 numaralı işyerlerinin tahsis 
süresinin uzatılması konusu müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürü Sema TURGUT 
KARATAŞ tarafından konu hakkında 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 birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova Avrasya 
Giyim İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin birleşmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova İl Özel 
İdaresinin %18 katılım payı ile kurucu ortağı olduğu Yalova Avrasya Giyim İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, 
Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile birleşmesi yönündeki teklif hakkında komisyonumuz tarafından 
çok yönlü olarak yerinde gerekli araştırma ve incelenmenin yapılarak, birleşmeden dolayı çevreye olan etkileri, 
birleşecek OSB’nin bünyesinde kurulacak olan işletmeler, olumsuz etki yapabilecek işletmelerin OSB’nin faaliyet 
alanında yer almamasının kuruluş protokolünde belirtilmesi, protokol hükümlerinin bağlayıcılığı, kuruluş 
protokolünde kurulması uygun görülmeyen işletme ve tesislerin ileri tarihlerde kurulması yönünde yeni talep ve 
tekliflerin olup olmayacağı gibi hususlarının detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; 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 
hizmet bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, köy yerleşik alanları dışındaki yerler için fiyat belirlenmesinin daha doğru 
olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, köy yerleşik alan dışındaki yerler 
ibaresinin komisyon raporunda belirtilmesi suretiyle raporlar doğrultusunda komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Ortaokulu bahçesine kapalı 
spor sahası yapılmasından dolayı okulun 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 V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Orta Okulu bahçesine 
kapalı spor alanı sahası yapılmasından dolayı okulun yanında bulunan arsanın öğrenciler için okul bahçesi olarak 
düzenlenmesi konusunda İl Özel İdaresi tarafından teknik bir çalışma yapılarak, sonucunun komisyonlarla 
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 11.06.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Toplantı 
Salonunda toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 
 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 11.06.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
          
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve 
Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, Murat KAYA’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya 
iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, 
izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
İlimiz, Altınova İlçe Müftülüğü hizmet binasının mukavemetini kaybetmiş olan taş duvar yerine yapılması 
planlanan perde beton için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi 
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclise havaleli talep yazıları okundu. Meclis üyelerinden Ali 

ÇORBACI söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclisi iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifinin, İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve 
Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde bulunan ve halk arasında 
Yaren Baba Türbesi olarak bilinen yerin günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi konusu müzakereye 
açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İlimiz Çınarcık İlçesi Hüdaverdi Aydın İlk/Ortaokulunun Çok Amaçlı 
Spor Salonunun ihtiyacı olan spor malzemelerinin temin edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz 
Çınarcık İlçesi Hüdaverdi Aydın İlk/Ortaokulunun Çok Amaçlı Spor Salonunun ihtiyacı olan spor malzemelerinin 
temin edilmesi konusunun detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun 
yerin İl Özel İdaresi imkanlarıyla piknik alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. 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 piknik (rekreasyon) alanı olarak düzenlenmesi konusunun İdare tarafından teknik yönleriyle 
incelenerek, piknik alanı için gereksinim duyulacak ihtiyaçların tespit edilmesi, proje, keşif özeti ve maliyetinin 
çıkartılarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl 
Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik 
gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürü Murat TURAN tarafından konu hakkında 
meclise detaylı bilgi verildi. Meclis Başkanı gelir getirici projeler hakkında meclisi bilgilendirdi. Meclis Üyelerinden 
Ali ÇORBACI söz alarak, Laledere göletinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirilen çözüm önerileri 
hakkında meclisin bilgilendirilmesini istedi. Yapılan müzakereler neticesinde, köylerimizdeki çiftçilerimizin 
ekonomik şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla gerekli olan 
fidelerin temin edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılması konusunun araştırılması ifadesinin rapora eklenmesi 
suretiyle, komisyon raporları doğrultusunda İdare tarafından etraflıca bir çalışma yapılarak, yukarıda belirtilen 
konuların gereğinin eksiksiz ve mütemadiyen yerine getirilmesi, ayrıca Çınarcık İşi el sanatı ürünleri ile Armutlu 
Gümüş İşletmeciliği için eğitim materyallerinin temininde kullanılmak üzere talepte bulunanlara 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan; İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin 
hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde 
çözüm yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdare İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Necat AKIN tarafından konu 



 

hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Bakanı tarafından konu hakkında meclis bilgilendirildi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin 
hafriyat atıklarının dökümü için muhtarlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm 
yollarının üretilmesi yönünde İdarenin öncülüğünde etraflıca bir çalışma yapılması ve alternatif hafriyat döküm 
sahalarının tespit edilerek komisyonlarla paylamasından sonra hafriyat döküm alanlarının belirlenmesi konunun 
bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.06.2020 Cuma günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 12.06.2020 Cuma 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 on dokuzuncu maddesinde yer alan; Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde 2 kat ile sınırlı olan imar 
durumunun kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımında sorun teşkil ettiğinden 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; Çınarcık İlçesi, 
Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde 2 kat ile sınırlı olan mevcut imar durumunun gözden geçirilerek, 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 yirminci 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 oybirliğiyle kabul 

edildi. 
         
Gündemin yirmi birinci 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. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 13.04.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile Yalova Belediyesi ile yeni 
bir protokol yapılarak, 2020 yılı bütçesinde ayrılan ödenek imkânları çerçevesinde sokak hayvanlarının yakalanıp 
kısırlaştırılması, tedavisinin yapılarak kulak numaralarının takılması ve alındıkları yere geri bırakılması 
çalışmalarına devam edilmesi kararlaştırılmış olup, bu yönde başlatılan çalışmaların varsa aksayan yönleriyle ilgili 
alternatif çözüm önerilerinin geliştirilerek, kronik bir hal alan sokak hayvanları ile ilgili sorunların bertaraf 
edilmesine yönelik çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
          
Gündemin yirmi ikinci maddesinde yer alan; 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı ile yapılması 
hedeflenen yatırım ve hizmetlerin 3’er aylık dilimler itibariyle ilk etapta Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere, 
hedeflenen yatırımlar ve ilçeler bazında yapılacağı faaliyetler ve 3 ayda yapılan gerçekleşme ve bu 
gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında Strateji Birimi Koordinatörü Suat AKGÜN tarafından 
projeksiyon eşliğinde yapılan yatırımlar ve harcama rakamları hakkında meclise detaylı bilgi verildi. İl Genel 
Meclis Üyesi İdris DURMUŞ söz alarak, 2019 yılında alınan karar doğrultusunda bu hususlarda meclise bilgi 
verildiğini, Mayıs ayı sonu itibariyle meclise bilgi sunulduğu için Haziran-Eylül aylarına ait faaliyetler hakkında 
Ekim ayında meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini, ayrıca meclise sunulan bilgileri içeren belgelerin meclis 
üyelerine dağıtılmasının yararlı olacağını söyledi. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, İl Özel İdaresi 
imkanlarıyla yapılan bir gölette sorunların meydana geldiğini, bu tür sorunların meydana gelmemesi için 



 

yapılacak yatırım ve hizmetlerin daha rantabl ve teknik yönlerinin titizlikle uygulanması, kontrol ve denetimlerin 

eksiksiz ve behemehal yerine getirilmesinin önemli ve yararlı olacağını, ilgili ve yetkililerin bu hususta hassas 
davranmalarının idare ve kamu yararı açısından gerekli olduğunu dile getirdi. 
        
İl Genel Meclisi üyelerden Murta KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 12.06.2020 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden Murat KAYA söz alarak, yapılması 
talep edilen köprü hakkında meclise bilgi sundu. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, 
Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve turizm açısından önemli bir değer olan Kent 
Ormanına gelen ziyaretçilerin araçlarını park edecek bir alanın oluşturulması amacıyla ilgili belediye tarafından 
Orman İşletmesinden kiralaması yapılan yerin otopark olarak kullanılabilmesi için tek yönlü araç geçişinin 
sağlanacağı bir köprünün yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 08.06.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İlimiz 
Merkez İlçesi, Sugören Köyü köy mezarlığı duvarlarının yapım, bakım ve onarım işinin gerçekleştirilmesi teklifi 
hakkında hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl 

Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan Merkez İlçe, Sugören Köyü köy mezarlığı duvarlarının 
yapım, bakım ve onarım işinin belli bir program dâhilinde ve ödenek imkânları çerçevesinde İdare tarafından 
gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin Köy Mezarlıklarına İhata Yapım İşi faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
       
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 08.06.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Merkez 
İlçe, Samanlı Köyü köy mezarlığı duvarlarının yapım, bakım ve onarım işinin gerçekleştirilmesi teklifi hakkında 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel 
İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan İlimiz Merkez İlçesi, Samanlı Köyü köy mezarlığı duvarlarının 
yapım, bakım ve onarım işinin belli bir program dâhilinde ve ödenek imkânları çerçevesinde İdare tarafından 
gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin Köy Mezarlıklarına İhata Yapım İşi faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 08.06.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas Komisyonlarına havale edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vergiler hariç 
₺470.000,00 hibe desteğiyle alımı öngörülen 1 (bir) adet hidrolik sıkıştırmalı Çöp Toplam Kamyonunun 
(13+1,5m³) Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması ve satın alınacak çöp kamyonu için gerekli ödeneğin tahsis 
edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yönetmelik hükümleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
yapılacak hibe yardımı çerçevesinde vergiler hariç ₺470.000,00 hibe desteğiyle alımı öngörülen 1 (bir) adet 
hidrolik sıkıştırmalı Ford Trukcs 4x2 1833 Yataksız Kabin tipi Çöp Toplam Kamyonunun (13+1,5m³) Devlet 
Malzeme Ofisinden satın alınması, İdarenin hesaplarına iade dilecek hibe desteği tutarı ile İdare tarafından 
karşılanacak vergiler ve diğer belgeler için tahakkuk edecek tutarın karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi bütçesinin Akaryakıt ve Yağ Alımları faslında bulunan ödeneğin ₺600.000,00 sinin, aynı Müdürlüğün 
Kurumsalı altındaki Kara Taşıt Alım Projesi faslına aktarılması, yine İl Özel İdaresi bütçesinin (Akaryakıt ve Yağ 
Alımları) faslında bulunan ödeneğin ₺600.000,00 sinin ise, İlimizdeki köy içme suyu depolarına otomatik 
kontrollü klorlama sistemleri kurulması işlerinde kullanılması için İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğü Kurumsalı altındaki İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri fasıl maddesine aktarılması, hibe yardımı 
kapsamında satın alınacak olan çöp kamyonunun, Çınarcık İlçesine bağlı köylerin çöplerinin de belediye 
tarafından toplanması ve aracın bakım ve onarımı, sigorta, akaryakıt vb. her türlü giderlerin belediye tarafından 
karşılanması kaydıyla bir protokol çerçevesinde Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
       
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 08.06.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez 
İlçe, Paşakent Mahallesi,  A ve B Blokta boş bulunan 14 adet işyerinin, Yalova Belediye Başkanlığına yeniden 
tahsis edilmesi teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; bakım, onarım ve temizliğinin belediye tarafından yapılması koşuluyla, mülkiyeti İl Özel İdaresine 
ait İlimiz, Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, A Blokta boş olan 14, 18, 38, 39 ve 41 numaralı işyerleri ile B Blokta 
boş olan 37, 39, 44, 51, 54, 55, 60, 63 ve 70 numaralı işyeri olmak üzere toplam 14 adet işyerinin, sosyal ve 
kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Yalova Belediye Başkanlığına yeniden 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 09.06.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Çınarcık İlçesinde bulunan ve mülkiyeti İl 
Özel İdaresine ait olan Çınarcık İlçe Özel İdare Hizmet Binasının tahsis süresinin uzatılması teklifi hakkında 



 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık 

İlçesi, Harmanlar Mahallesi 3. Sokak, No:3 de bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Çınarcık İlçe Özel 
İdare Hizmet Binasının Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere, İl Encümeninin 
11.03.2010 tarih ve 64 sayılı kararında belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak protokol çerçevesinde Yalova İl 
Emniyet Müdürlüğüne yeniden 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
      
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 09.06.2020 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, 
Denizgören Mahallesinde bulunan toplam 11 adet işyerinin tahsis süresinin uzatılması teklifi hakkında hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; mülkiyeti İl Özel İdaresine 
ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi, B Blok, 1. Kat, 20 numaralı işyeri, B Blok, 2. Kat 22, 27 
28, 30 ve 31 nolu işyeri ile F Blok, 2. Kat 27, 31, 33, 34 ve 35 nolu işyeri olmak üzere toplam adet işyerlerinin, 
sosyal ve kültürel faaliyetler ile diğer kamu (belediye) hizmetlerinde kullanılması için Subaşı Belediye 
Başkanlığına  yeniden 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
      
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 10.06.2020 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İl Özel 
İdaresinin yol ağında yer almayan ekli listedeki yolların sathi kaplama işi ile bakım onarım işlerinin 

gerçekleştirilmesi teklifi hakkında hazırlanan raporlar okundu.  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak, köylerimizin arazi 
yolları ve 2. grup yolların bakımının ve onarımlarının ihmal edilmeyecek şekilde hassasiyet gösterilmesini talep 
ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; raporun ekindeki listede 
belirtilen yolların asfalt sathi kaplama işleri ile afet sonrası alternatif ulaşım yolu olarak kullanılacak Yeşil Mavi 
Yolun Sermayecik Sugören arasında yapımı gerçekleşen yolun devamından Sugören Köyüne kadar olan kısmının 
asfalt sathi kaplama işlerinin yanı sıra Sugören Harmanlık Yolu, Esenköy Karlık Yaylası Orman Yan Yolu, 
Ortaburun Göleti Yolunun stabilize işlerinin, İl Özel İdaresinin programlı işlerinin tamamlanmasının ardından İl 
Özel İdaresi bütçesi ve iş makineleri imkânlarıyla bir program kapsamında iş sezonu içerisinde öncelik sırasına 
göre gerçekleştirilmesi, ayrıca önem ve aciliyet arz etmesi sebebiyle listenin dokuzuncu sırasında yer alan 
Sugören-Süpürgelik Şose Altı Yolunun asfalt sathi kaplama işinin İl Özel İdaresi yapım programında bulunan 
birinci öncelikli yollar ile birlikte yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin “Yol Yapım Giderleri” faslında 
bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
      
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 11.06.2020 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İlimiz Altınova İlçesi, İlçe Müftülüğü hizmet binasına perde beton 
yapılması için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Altınova İlçesi, Hürriyet 
Mahallesi, Sağlık Caddesinde Maliye Hazinesine kayıtlı 158 ada, 10 nolu parsel üzerinde bulunan İlçe Müftülüğü 
hizmet binasının mukavemetini kaybetmiş olması sebebiyle, kursta eğitim gören öğrenciler, hizmet binasında 
çalışan personeller ve lojmanda oturanlar için can ve mal kaybı açısından ciddi boyutlarda tehlike arz eden taş 
duvar yerine, yapılması planlanan perde beton için gerekli olan 145 m³ C370/37 basınç dayanımlı beton ile 10 
ton inşaat demirinin, İl Özel İdaresi tarafından temin edilerek Altınova İlçe Müftülüğüne teslim edilmesi, 
bedelinin ise İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) bütçesinin Menkul Mal Alım Giderleri faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2020 Yılı Temmuz ayında yapılacak 
olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2020 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
01.07.2020 Çarşamba günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı 
Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2020 Yılı Haziran ayı olağan toplantısına son verildi.  


