
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.07.2020 Çarşamba 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; meclisin almış olduğu karar doğrultusunda Yalova’da 
bulunan Termal ve Termal Kaplıcalarının tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması, bölgenin kaynaklara 
dayalı gerçek tarihçesinin ortaya çıkarılması ve bölgenin jeolojik özelliklerinin belgelenmesi ile ilgili yapılan 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan ve basımı yapılarak ilgili kurum, kuruluş ve kişilere dağıtımı yapılan “Tarihi 
ve Çevresiyle Yalova Termal Kaplıcaları” adlı eser hakkında meclisi bilgilendirdi, desteği ve emeği geçenlere 

teşekkürlerini iletti ve ardından gündem maddelerine geçildi. 
        
İl Genel Meclisi üyelerden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.07.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi.  Önerge sahiplerinden İdris DURMUŞ söz alarak 
konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Çiftlikköy İlçesi, 
Dereköy Köyü, köy mezarlığı iç yolları ile mezarlık çevre düzenlemesi yapılması 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 Özel İdaresinin demirbaşına kayıtlı 77 DF 569 plakalı Man marka Çekici ile 77 DF 517 plakalı Lovbetin bedelsiz 
olarak Yalova Belediyesine devredilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel 
Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi.  
        
Gündemin birinci maddesinde yer alan; Yalova Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahallesi, 24 Derslikli İlkokul Binası 
Yapım İşinde yer değişikliği sebebi ile yapılacak imalatların ikmal ihalesi konusu ile gerekli ödeneğinin tahsis 
edilmesi ile ilgili İmar ve Kentsel ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 30.06.2020 tarihli ve 
2846 sayılı yazıları okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN 
tarafından meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen 
gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk durumunun 
araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında bilgi 
verildi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Üyelerden İbrahim 
DÖNERTAŞ söz alarak, Armutlu İlçesinde bu konuda yaşadıkları tecrübeyi meclis üyeleriyle paylaştı. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin üçüncü 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 
düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu.  Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; Yalova’mız için özel bir anlam ifade eden 19 Temmuz 2021 tarihinde Yalova’nın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması dolayısıyla Valinin Başkanlığında Yalova Üniversitesi, İl Özel 
İdaresi, Yalova Belediyesi ve ilgili kurum ve kuruluşların iştirakiyle kurulacak bir Komite vasıtasıyla bilimsel, 
kültürel, sanatsal, sportif vb. alanlarda günün anlam ve önemine uygun bir dizi etkinliğin tertiplenmesi için 
gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde bulunan ve halk arasında 
Yaren Baba Türbesi olarak bilinen yerin günümüz şartlarına uygun 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.  Meclis Başkanı, şehitlik ve mezarlıklar hakkında ciddi 

çalışmaların yapıldığını ve örnek alınabilecek projelerin uygulandığını ifade etti ve bu konunun ise gündemin 14 
maddesinde yer alan teklif ile birleştirilmesinin daha doğru olacağını belirtti. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin gündemin 14. maddesindeki konu ile birleştirilmesi ve komisyon raporları doğrultusunda, 
anılan mezarın şehidin manevi şahsiyetine uygun olarak düzenlenmesi için İl Özel İdaresi kanalıyla yerinde 
teknik bir çalışma yapılarak, proje ve keşif özetinin hazırlanması ve maliyetinin tespit edilmesinin yanı sıra söz 
konusu yerin düzenlenmesi işinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma fonu kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği hususlarında gerekli çalışmanın yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
        
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 115 sayılı kararı ile İl 
Müftülüğüne tahsis edilen ve tahsis süresi bugün itibariyle sona erecek, olan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz 
Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, B Blok, 2. Katta bulunan 4 adet işyerinin tahsis süresinin uzatılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Paşakent Mahallesi 
B Blok, 2. Kat 57, 58, 64 ve 65 numaralı işyerlerinin D Grubu Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere Yalova İl 
Müftülüğüne 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.07.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis Toplantı 

Salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.07.2020 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 üyelerden İdris DURMUŞ ve Hayrullah SARIHAN tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 
6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.07.2020 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi İdris DURMUŞ ile meclis üyesi Oktay ATİK söz alarak 
konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesinde Başkent 1 Sitesi içinde 
bulunan İ.S.6’ncı y.y. da hamam, 8-9’uncu y.y. da kilise olarak kullanıldığı tarihi kaynaklarda geçen Kilisenin 
sadece duvarlarının kalmış olduğu, yüzyılların getirdiği aşınma ve yıpranmadan dolayı duvarlarında ve taşıyıcı 
sistemlerinde ciddi derecede sıkıntıların olduğu gözlemlenmekte olup, Kara Kilisenin röleve projelerinin 
hazırlanarak restore edilmesi konusunda çalışma yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi;  Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında, İl Özel 
İdaresinin yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan yapılara ait asansörlerin periyodik kontrollerinin 
yaptırılabilmesi amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İlimizde yetkili olduğu bildirilen (A) tipi 
muayene kuruluşu ile İl Özel İdaresi arasında protokol yapılması için İdareye yetki verilmesi, (0-5) kat arası 
asansörlerin yıllık periyodik kontrol ücretlerinin ₺300,00 (Üç yüz Türk Lirası) + İİP + KDV olarak, (6-10) kat arası 
asansörlerin yıllık periyodik kontrol ücretlerinin de ₺350,00 (Üç yüz elli Türk Lirası) +İİP +KDV olarak 
belirlenmesi, belirlenen yıllık periyodik kontrol bedellerinin %10’u oranındaki tutarın İdare gelir payı olarak 
belirlenmesi, periyodik kontrol bedellerinin %100’ünün ise takip kontrol bedeli olarak belirlenerek tahsil edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve 
turizm açısından çok önemli bir değer olan Kent Ormanına gelen ziyaretçilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla, 
Orman İşletmesinden kiralanan alanın otopark olarak kullanılabilmesi için tek yönlü araç geçişini sağlayacak 
şekilde dere üzerine bir köprü yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin yeniden değerlendirilerek bir neticeye bağlanması 
için il genel meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşiminde görüşülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi 



 

 

Gündemin sekizinci 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 detaylı bilgi verildi.  Meclis Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak,  kendisinin meclise başkanlık ettiği 
2009 yılında Gemi OSB’nin kurucu ortağı olan derneğin idare lehine bazı taahhütlerinin olduğunu, o döneme ait 
bilgi ve belgelerin komisyonlara iletilmesi ve bu belgeler ışığında konunun komisyonlarda değerlendirilmesinin 
gerekli ve yararlı olacağını ifade etti. 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 ile ilgili komisyon üyeleri tarafından 
yerinde teknik bir gezi yapılmış olup, çok yönlü olarak yapılan araştırma ve incelenmenin sonucunda, 
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 ve bu taleplerin kabul görüp görmeyeceği gibi 
hususların etraflıca irdelenerek sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin dokuzuncu 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.  Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 
köylerde düzenlenen imar durum belgeleri, ifraz-tevhid-yola terk-geçit hakkı dosyalarının onayı ve benzeri imar 
işlemleri için 2020 yılında uygulanmak üzere tahsil edilmesi istenen hizmet bedelinin belirlenmesine yönelik 
çalışma başlatılmış, ancak ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili idari yargıda davaların açıldığı öğrenilmiş olup, 
idari yargıda açılan davaların sürecinin İdare tarafından takip edilerek sonucunun yazılı olarak komisyonlara 
iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.07.2020 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.07.2020 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.   
 
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun İl Genel Meclisinin Görevleri ve Yetkileri Başlıklı 10. maddesinin (f) bendinde; 
“Taşınmaz Mal alınımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir 
taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldın fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla 
bunlar üzerinde sınır ayni hak tesisine karar vermek” ifadesine yer verilmiş olup, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 
Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi Kalıcı Konutları B Blok, 1. Kat, 25 numaralı işyerinin satışı ile ilgili 
İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclise havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin onuncu 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, kurumlardan ve ilgililerden alınan bilgilerden anlaşılacağı üzere, daha önce İdarenin bütçe 
imkânlarıyla temin edilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen malzemeden adı geçen okulun spor salonu 
ihtiyacının karşılandığı anlaşıldığından, bahse konu spor salonu için ayrıca malzeme teminine gerek olmadığı 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Ortaokulu bahçesine kapalı spor 
sahası yapılmasından dolayı okulun yanında bulunan arsanın öğrenciler için İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 



 

okul bahçesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl 

Özel İdaresi teknik elemanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI söz 
alarak, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde yağışlar 
esnasında biriken ve öğrencileri olumsuz yönde etkileyen su birikintilerinin oluşmasına meydan verilmemesi için, 
okul bahçesine yağmur suyu kanalları yapılması ve bahçenin beton ile kaplanması yönünde bir çalışma 
başlatılmasının gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; okulun yanında bulunan arsanın öğrenciler için okul bahçesi olarak düzenlenmesi konusunda İl 
Özel İdaresi tarafından başlatılan teknik çalışmanın sonucunun komisyonumuzla paylaşılmasıının ardından 
konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisindeki içme suyu 
depolarının yanında bulunan uygun yerin İl Özel İdaresi imkanlarıyla mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi teknik elemanı 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, yanı sıra proje, keşif özeti ve 

maliyetinin çıkartılarak komisyonumuza iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü 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 teknik elemanı 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 başlatılan teknik çalışmanın neticesinde, işin yapılabilirliği, proje, keşif ve 
maliyetinin çıkarılarak komisyonumuza iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.07.2020 Cumartesi günü saat 11.00’da Meclis Toplantı 
Salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.07.2020 Cumartesi günü saat 11.00’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 dördüncü maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası projesi ile İlimizde 
bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi, önem ve öncelik sırasına 
göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü sınırları içerisinde 
bulunan Yaren Baba Türbesi yerinin düzenlenmesi konusu ile İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesinde Başkent 
1 Sitesi alanında bulunan Kara Kilisenin röleve ve restore edilmesi konusunun, tarihi kültür varlıklarının tespit 
edilmesi konusuyla birleştirilerek birlikte değerlendirilmesi suretiyle, raporlar doğrultusunda gerekli çalışmalar 
yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl 
Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik 
gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, Çukurköy Köyünde yapılması planlanan 
gölet ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bölgedeki arazilerin sulaması için gölet yapılmasının önemli ve yararlı 
olacağını, destek olanlara teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Meclis Üyesi İdris DURMUŞ söz alarak, bir göletin programa alınmasından sonra yapımı 
tamamlanarak hizmete alınması için 10 yıl gibi bir zamanın geçeceğini, küresel iklim şartları dikkate alındığında 
bu göletlere biran önce başlanmasının gerekli olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 



 

raporları doğrultusunda bundan böyle de ilimizde sebze ve meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması sağlanarak tarım arazilerinin değerlendirilmesi, çiftçilerin ekonomik kazançlarının arttırılması ve 
istihdama katkı sunulması amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma 
yapılarak ilimizin iklim şartları, arazi yapısı ve maksimum verimin elde edileceği tarımsal ürünlerin tespit edilmesi 
ve buna yönelik projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, bu yöndeki çalışmaların neticesinin 
bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat 
atıklarının dökümü için 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporları doğrultusunda, 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 oybirliğiyle 
kabul edildi. 

  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.07.2020 Pazar günü saat 11.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.07.2020 Pazar günü saat 
11.00’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
İl Genel Meclisi üyelerden İdris DURMUŞ tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri 
kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.07.2020 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi İdris Durmuş söz alarak görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak görüşünü meclise iletti. Yapılan 
müzakereler neticesinde önergede belirtilen, İl Özel İdaresi imkânları ile yapılan Yeşil Mavi Turizm Seyir 
Yolunun, İlimizde alternatif turizm açısından son derece önemli olan, Kent Ormanları ve değişik doğal alanları 
içerisinde barındırması ile doğaseverlerin kolayca ulaşımının sağlanması, Yeşil Mavi Yol’un güzergâhındaki 
tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması amacıyla Yeşil Mavi Yol’un 
revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinin mevcut 
halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde 
etkilemesi nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla, kat artırımı hususunun 
değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yapı stoku 5-6 kat olan 
Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü Yalı Mevkiinin mevcut imarının 2 kat ile sınırlı olması durumu 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 sekizinci maddesinde yer alan; mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından dolayı teknik, yasal ve bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine 
sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından 
itirazlar ile ilgili güncel durum hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporları doğrultusunda; 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 on dokuzuncu 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 kısırlaştırma ve beslenmesi yönündeki ihtiyaçların karşılandığını ancak tedavilerine yönelik 
birtakım sıkıntıların yaşandığını gözlemlediğini, belediyelerin işbirliğinde tedavi ile ilgili sorunların bertaraf 
edilebileceğini dile getirdi.  Meclis Üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak, nihai çözüm için barınakların olması 
gerektiğini dile getirdi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, belediyelerin mücavir alanlara hizmet 
götürmesi ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu gibi konularda üzerlerine düşen görevleri yeterince 
yapmadıklarını dile getirdi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, mümkünse birlik kurularak kurumsal bir 
yapı oluşturulması ve oluşturulacak birlik eliyle sorunların çözüme kavuşturulmasının önemli ve yararlı olduğunu 
dile getirdi. Meclis Üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, bu konuda meclis olarak üzerimize düşen görevi 
yerine getirmeye çabaladıklarını, ancak Gemlik ve Orhangazi bölgelerinden ilimiz sınırları içerisine bırakılan 
hayvanların olduğunu, sokak hayvanlarının ilimiz sınırlarına bırakılmasını engellemenin bir yolunun bulunması ve 
alternatif çözümlerin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, ilave edilen 
hususlarla birlikte sokak hayvanlarının tedavi edilmesi konusunun protokole ilave edilerek komisyon raporları 

doğrultusunda; sokak hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavilerinin yapılarak kulak numaralarının 
takılması ve alındıkları yere geri bırakılması çalışmalarına devam edilmesi, ayrıca son yıllarda popülasyonu ciddi 
anlamda artış gösteren sokak hayvanları için birçok platformda tüm yerel yönetimlerin ortaklaşa bazı noktalarda 
barınma ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması görüşmeleri yapılmış, bu noktada ortak hareket edilmesi ve 
müşterek kullanılabilecek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi, 
varsa aksayan yönleriyle ilgili alternatif çözüm önerilerinin geliştirilerek kronik bir hal alan sokak hayvanları ile 
ilgili sorunların nihai çözüme kavuşturulması, bu yönde başlatılan çalışmaların neticesinin bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
      Gündemin yedinci maddesinde yer alan ve bugünkü toplantıda görüşülmek üzere ertelenen; İlimiz, Çınarcık 
İlçesi Teşvikiye Beldesinde bulunan Kent Ormanına araç geçişini sağlayacak şekilde bir köprü yaptırılması teklifi 
hakkında hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, her ne kadar komisyon tarafından süre 
talep edilmiş ise de; mecliste varılan ortak görüş neticesinde İlimiz, Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları 
içerisinde bulunan ve turizm açısından çok önemli bir değer olan Kent Ormanına gelen ziyaretçilerin araç 
yoğunluğunu azaltmak amacıyla, ilgili belediye tarafından Orman İşletmesinden kiralanan alanın otopark olarak 
kullanılabilmesi için, İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, 
proje ve keşif özetinin hazırlanması ve dere üzerine uygun bir köprünün İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılarak 
bu sorunun çözüme kavuşturulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilen; İl 
Özel İdaresinin demirbaşına kayıtlı 77 DF 569 plakalı Man marka Çekici ile 77 DF 517 plakalı Lovbetin bedelsiz 
olarak Yalova Belediyesine devredilmesi teklifi hakkında hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçesi Sugören ve Güneyköy Köylerinin 
çöplerinin Yalova Belediyesi tarafından bedelsiz olarak toplanması ve buna yönelik bir protokol yapılması 
suretiyle, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve İdarenin demirbaşlarına kayıtlı olup kullanımları ekonomik 
olmaması sebebiyle ihtiyaç fazlası haline gelen 77 DF 569 plakalı bir adet Man marka Çekici ile 77 DF 517 plakalı 
bir adet Lovbetin (Taşıyıcı Sal) bir kamu kurumu olan Yalova Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi suretiyle 
İl Özel İdaresi kayıtlarından düşülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 
Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan B Blok, 1. Kat, 25 numaralı 
işyerinin satışının yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, 
Atakent Mahallesi (Çalıca Kalıcı Konutları) bölgesinde 3038 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan B Blok, 1. Kat, 
25 numaralı işyerinin satışının yapılması ve satış işleminin mevzuat hükümleri çerçevesinde İl Encümeni 
marifetiyle gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İlimiz 
Çiftlikköy İlçesi, Dereköy Köyü, köy mezarlığı iç yollarının yapım işi ile mezarlık çevre düzenlemesi işinin 
yapılması teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin görev ve 
sorumluluk alanında bulunan İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Dereköy Köyü, köy mezarlığı iç yollarının yapılması konusu 
ile mezarlık çevre düzenlemesi yapılması konusunda İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli 
incelemenin yapılarak, proje, keşif ve maliyetinin çıkarılması ve bahse konu mezarlığın iç yolları ve çevre 



 

düzenlemesi işlerinin belli bir program dâhilinde ve bütçe imkânları çerçevesinde İdare tarafından 

gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2020 Yılı Ağustos ayında yapılacak 
olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2020 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 
04.08.2020 Salı günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 
yapılması kararlaştırılarak, 2020 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısına son verildi.  


