
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı ağustos ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 04.08.2020 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, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, Atalay BEŞTAŞ, İbrahim DÖNERTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 
ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, Ertan ŞENER’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak 
etmeyen 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. 
 
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ve Üyelerden Ömer ASLAN ve Fürkan ATEŞ tarafından 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.08.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 39 parsel ile 200 ada, 1 nolu parsel arasında kalan ve 
imar planında çocuk oyun parkı olarak planlanan tescil harici alanın Köy Tüzel Kişiliği adına kiralanması 
konusunun il genel meclisi tarafından değerlendirilerek karara bağlanması teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ve Üyelerden Ömer ASLAN ve Fürkan ATEŞ tarafından 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.08.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarih ve 150 nolu kararı doğrultusunda İlimiz, Merkez İlçesine bağlı 
Sugören Köyü, köy meydanı düzenlenmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Genel Sekreter Yardımcısı 
Muharrem ÇOBANKENT tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yer değişikliği sebebiyle ihale bedeli gözetilerek yapılan proje 
revizyonunda söz konusu işin %10 keşif artışı dâhilinde yaptırılamayacağı anlaşıldığından Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belli miktarda ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen ödeneğin yetip yetmeyeceği, yetmeyecek ise 
bahse konu Bağlarbaşı 24 Derslik İlkokul Binası Revize İkmal İnşaatının tamamlanması amacıyla Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından ödeneğin tamamının gönderilip gönderilmeyeceği, tamamı gönderilmeyecek ise ihtiyaç 
duyulan ödeneğin tamamının temini hususunun netliğe kavuşmasının ardından konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; 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, yol güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin 
oluşturulması amacıyla, Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında 
tüm İhtisas komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Müdürlüğünün çalışmaya dahil edilerek konu hakkında detaylı çalışma yapılmasının önemli ve gerekli 
olduğunu ifade etti. Üyelerden Mustafa SELVİ söz alarak, yamaç turizmi, mesire alanı gibi yerlerle ilgili 
çalışmaların yapılıp yapılamayacağını sordu. Meclis Üyelerinden İsmail AKAR söz alarak, Yeşil Mavi Yolu gösteren 
haritanın meclisin bilgisine sunulmasının yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, belediyeler ve diğer ilgili kurumların işbirliğinde, ulaşımın kolayca sağlanması için öncelikle Yeşil Mavi 
Yol’un bakım ve onarımı ile bağlantı yollarının yapımı olmak üzere, İl Encümeninin 23.01.2020 tarih ve 23 sayılı 
kararı ile “Yalova Yeşil Mavi Turizm Yolu üzerindeki tarihi, turistik ve doğal mekânları yerinde özel bir ekipmanla 
çekip, bilgisayar ortamında 360 dereceli interaktif tanıtımının yapılması, sanal gezinti interaktif tanıtım çekiminin 
yapılarak seslendirme ve yazılı dokümanların eklenerek html uzantılı Valiliğin Web sayfasında yayınlanması” 
çalışmasının bu projede de kullanılması suretiyle, ilimizin turizm potansiyelinin hak ettiği biçimde tanıtılmasına 
yönelik bir eylem planı hazırlanarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin üçüncü 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 



 

araştırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
İlimizin değişen iklim ve yağış rejiminin yeni parametrelerine göre İl Özel İdaresi yetki alanını kapsayacak şekilde 
anlık ve kuvvetli yağışlar, taşkınlar ve sellerin zaman zaman tarım alanlarına, yerleşim yerlerine ve altyapıya olan 
zararların önlenmesi, akarsu yataklarının doğal akış dengesinin korunması, denizle birleşim yerlerinin temiz ve 
açık tutulması, taşkın suların kısa zamanda deşarj edilmesi, yağmur kanallarının yeterli olup olmadığı konularının 
gözden geçirilerek, ani sel ve taşkınların verebileceği zararların azaltılması, yerleşim yerlerinin doğal afet ve 
depremsellik yönlerinin tespit edilmesi, yangın, aşırı yağışlar, kuraklık vb. konularda İl Özel İdaresinin 
koordinesinde Yalova Üniversitesi, Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların işbirliğinde, İlimiz köylerinin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk 
durumunun araştırılarak, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin risk analizi raporunun hazırlanarak komisyonlarla 
paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.08.2020 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Toplantı 
Salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 05.08.2020 Çarşamba 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, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 
ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, İbrahim DÖNERTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya 
iştirak etmeyen 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. 
 
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 05.08.2020 tarihli 
önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü, köy mezarlığının çevre düzenlemesinin yapılması ve cenaze 
namazının kılınacağı alanın üstünün kapatılarak yağışlı havalarda korunaklı hale getirilmesi teklifinin incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; 19 Temmuz 2021 tarihinde; Yalova’nın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif v.b. bir dizi etkinlik 
düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 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 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci 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 raporların Meclis Başkanı tarafından raporun içeriği 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 talepleri hakkında komisyon üyeleri 
tarafından yerinde teknik bir gezi yapılmak suretiyle çok yönlü araştırma ve inceleme yapılmış ve OSB’lerin 
çalışmaları ve yatırımları hakkında yetkililerden bilgi alınmış olup, olası tereddütlerin giderilmesi amacıyla, anılan 
OSB’lerin birleşmesi halinde çevreye olan etkileri, birleşecek OSB’nin bünyesinde kurulacak olan işletmeler, 
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 
görmeyeceğinin yanı sıra iki OSB’nin birleşmesi durumunda yeniden izin alınmasının gerekli olup olmadığı, ayrıca 
daha önceki dönemde Gemi İhtisas OSB’ye İl Özel İdaresinin kurucu ortak olması ile ilgili dosyasının ve dosya 



 

içerisinde bulunan taahhütnamenin birlikte değerlendirilerek sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı 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 
Başkanı; İl Özel İdaresinin sunmuş olduğu çeşitli hizmetler ve bu hizmetlerden dolayı tahsil edilebilecek ücret 
tarifesi hakkında İdare tarafından etraflıca bir çalışma yapılarak meclisin bilgisine sunulmasını istedi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 
köylerde isteğe bağlı olarak düzenlenen imar durum belgeleri, ifraz-tevhid, yola terk ve geçit hakkı gibi 
dosyaların onayı ve benzeri imar hizmetlerinden uygun görülen İmar Durum Belgesi Onayı için ₺100,00, İfraz ve 
Tevhid İşlemleri Onayı için ₺200,00 + ₺0,09/m², Plan Kote İşlemleri Onayı için ise ₺50,00 tutarında bedel 
belirlenmesi ve belirlenen bu bedelin 2020 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.08.2020 Perşembe günü saat 11.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 06.08.2020 Perşembe günü saat 11.00’de 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. Toplantıya iştirak 
etmeyen 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. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerden Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ ve Mustafa TUNALI tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.08.2020 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, 
Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyü köy meydanının düzenlenmesi işi ile Soğuksu (Ayazma) ve Sermayecik 
Köylerinin köy mezarlıklarının bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi üyelerden İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 
13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.08.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içerisinde bulunan ve İl 
Özel İdaresi tarafından bakım ve onarımı yapılan ve günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenen Akköy Şehitliği 
Tören Alanının güvenliğinin sağlanması için bu alan kamera sisteminin kurulması teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Merkez İlçe, Süleymanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk İlkokulu bahçesinde bulunan ve mülkiyeti İl 
Özel İdaresine ait olan 56,40 m2 lik alanın kira sözleşmesinin, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs(COVİD-19) Salgının 
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun  ilgili maddesi gereğince  kapalı kaldığı gün kadar uzatılması ve kapalı kalan süreler için kira 
alınmaması ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde; söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının son birleşimine 
yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 
ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci 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. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu projenin İl Özel İdaresi kaynaklarıyla uygulandığına dair ibarenin, İl 
Özel İdaresi logosunun ve İl Genel Meclisinin karar tarihi ve numarasının yer aldığı bilgisinin pirinç bir tabelaya 
işlenerek görünürlüğü en uygun konumda olacak şekilde projenin ilgili alanlarında bulundurulması suretiyle 
İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Orta Okulu bahçesine kapalı spor alanı sahası yapılmasından dolayı okulun 
yanında bulunan arsanın (alan) proje, keşif özeti ve komisyon raporları doğrultusunda okul bahçesi olarak 



 

düzenlenmesi, bundan dolayı tahakkuk edecek giderlerin ise İl Özel İdaresi bütçesinin Okullara Spor, Konferans 
Salonu ve Bahçe Düzenlemesi İşi harcama kaleminde bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci 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 İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürü V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; söz 
konusu projenin İl Özel İdaresi kaynaklarıyla uygulandığına dair ibarenin, İl Özel İdaresi logosunun ve İl Genel 
Meclisinin karar tarihi ve numarasının yer aldığı bilgisinin pirinç bir tabelaya işlenerek görünürlüğü en uygun 
konumda olacak şekilde projenin ilgili alanlarında bulundurulması suretiyle İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyü 
sınırları içerisindeki içme suyu depolarının yanında bulunan alana proje ve keşif özeti doğrultusunda giriş kapısı 
yapılması, kameriye, piknik masası ve oturma bankları kurulması işleri ile etrafının tel çit ile çevrilmesi iş ve 
işlemlerinin proje, keşif özeti ve komisyon raporları doğrultusunda İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü kanalıyla gerçekleştirilerek söz konusu alanın piknik yeri olarak düzenlenmesi, bedelinin ise İl Özel 
İdaresi Bütçesinin Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Bakım ve Onarım Giderleri faslında bulunan 
ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu 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. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
replikanın İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapıldığına dair ibarenin, İl Özel İdaresi logosunun ve İl Genel Meclisinin 
karar tarihi ve numarasının yer aldığı bilgisinin pirinç bir tabelaya işlenerek replikanın görünür bir alanında 
bulundurulması suretiyle İlimiz, Termal İlçesi, Yedi Havuzlar bölgesinde bulunan ve Herkül Heykeli olarak bilinen 
tarihi eserin, proje, keşif özeti komisyon raporları doğrultusunda gerekli olan replikasının yapılarak yerine 
konulması, bedelinin ise İl Özel İdaresi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) bütçesinin Yalova’nın Tarihi Kültürel 
ve Turizm Değerlerinin Tespiti Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.08.2020 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Toplantı Salonunda 
toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 07.08.2020 Cuma 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 İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 
13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 07.08.2020 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Termal İlçesine bağlı Akköy Köyü köy meydanı 
düzenlenmesi teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür 
varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilmesi, ayrıca Tarihi Yalova 
Kâğıthane’sinin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından 
meclise bilgi verildi. Meclis Başkanı; mevzuat açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için belediye 
mücavir alanı içerisinde bulunan tarihi eserlerin restorasyonu hakkında belediyeler ile protokol yapılarak bu 
eserlerin ortak proje şeklinde hayata geçirilmesi, ayrıca Çiftlikköy İlçesinde bulunan Kara Kilise, Çınarcık 
İlçesinde bulunan Yaren Baba Türbesi ve Çınarcık Su Kemerleri ile ilgili çalışmaların öncelikli olarak 
neticelendirilmesi konusunda İdare tarafından titiz bir çalışma yapılmasının önemli ve yararlı olacağını dile 
getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi,  Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü 
sınırları içerisinde bulunan Yaren Baba Türbesi ile Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesinde Başkent 1 Sitesi alanında 
bulunan Roma Su Yapısının (Kara Kilise) kültür varlığı olarak tescil edilmesi işlemlerinin yapılması, Çiftlikköy 
Başkent 1 Sitesi Yönetimi ile görüşülerek muvafakatlerinin alınması suretiyle proje ve keşif özetinin hazırlanması 



 

ve bu iki eserin kültür ve tabiat varlıklarını koruma fonu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
hususlarının da araştırılması, yanı sıra Termal İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarihi Fransız Evi, Altınova İlçesi 
sınırları içerisinde bulunan Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii külliyesi içerisinde yer alan Tarihi Hamam ile 
Çınarcık Su Kemeleri olmak üzere, İlimizde bulunan tarihi kültür varlıklarının ortaya çıkarılarak önem ve öncelik 
sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması, söz konusu tarihi eserlerin öncelik ve ödenek durumuna göre 
restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması, ayrıca Merkez İlçe, Elmalık Köyü sınırları içerisinde var olduğu 
düşünülen Tarihi Yalova Kâğıthanesi ile ilgili ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi yönünde İdare tarafından 
başlatılan çalışmanın sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on birinci 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, ilgili kurum 
ve kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma yapılarak ilimizin iklim şartları, arazi yapısı ve 
maksimum verimin elde edileceği tarımsal ürünlerden başta Organik Aronya, Organik Bal, Çilek, Kivi, Ceviz, 
Trabzon Hurması, Yonca Tohumu ve Dürdane İnciri gibi ürünlere öncelik verilmek suretiyle ilimizde sebze ve 
meyvecilik faaliyetlerinin, çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Organik Bal ve Organik Aronya 
yetiştiriciliği için gerekli olan sertifikasyon hizmetlerinin bitkisel üretimi geliştirme projesi ödeneği kapsamından 
değerlendirilmesi, ayrıca Çınarcık İlçesinde kadın girişimciler tarafından üretilen Çınarcık İşi El Sanatı ürünleri ile 
Armutlu Gümüş İşletmeciliği işi için gerekli olan eğitim materyallerinin temininde kullanılmak üzere talepte 
bulunanlara İl Özel İdaresi bütçesinden maddi destek sağlanması, bütün bu çalışmaların neticesinin bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
         
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat 
atıkları için döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis Başkanı; İl Özel İdaresinin yol ağında bulunan bazı köy yollarının kenarlarına evsel atıkların 
bırakıldığı, yol kenarlarına bırakılan bu atıkların görüntü kirliliğine sebebiyet vereceği gibi halk sağlığı açısından 
da risk teşkil edeceği, dolayısıyla yol kenarlarına fütursuzca dökülen atıkların bertaraf edilmesi ve bundan sonra 
buralara atıkların dökülmemesi için gerekli denetim ve gözetim mekanizmalarının titizlikle uygulanması ve bu 
konuda alternatif çözümlerin geliştirilmesinin gerekli ve yararlı olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi ve ilgili kurumlar tarafından birçok noktada 
yapılan çalışmalarda irili ufaklı bazı alanların tespit edildiği, ancak tespit edilen alanların kapasitesinin yetersiz 
olması ve bir kısmının da şahıs mülkiyetinde bulunmasından dolayı buraların hafriyat atık yeri olarak 
belirlenmesinin uygun olmaması sebebiyle ihtiyaca cevap verecek nicelik ve nitelikte alternatif hafriyat döküm 
sahalarının tespit edilmesi çalışmalarına devam edildiği görülmüş olup, hafriyat atıklarının depolanacağı döküm 
sahalarının tespit edilmesi konusunda devam etmekte olan çalışmaların neticesinin komisyonlarla paylamasından 
sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.08.2020 Cumartesi günü saat 11.00’da İl Özel İdaresi ana 
hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 08.08.2020 Cumartesi günü saat 
11.00’de 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. Toplantıya iştirak 
etmeyen 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. 

 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 08.08.2020 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesine bağlı Çukurköy Köyü köy meydanının İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarih ve 
150 nolu kararı doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi teklifinin incelenerek bir rapora 



 

bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi Kalıcı Konutları bölgesinde 
bulunan D Blok, 2. Kat, 19-20-21-22-23-24-25-26 ve 27 numaralı işyerlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası uyarınca satışının yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünün meclise havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu 
ayki toplantının son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 
ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü 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. Meclis Üyelerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü 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 mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on beşinci 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; kimi yerlerde köpek saldırısının olduğunu, bu saldırıların can güvenliği açısından risk teşkil 
ettiğini, benzer sorunların yaşanmaması için tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu dile getirdi. İçişleri 
Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda Hayvanların Korunmasına İlişkin Denetim Komisyonu tarafından İlimizde 
yapılan toplantılar sonucunda alınan kararları içeren metin İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem 
ÇOBANKENT tarafından okunarak meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; Hayvanların 
Korunmasına İlişkin Denetim Komisyonu kararında belirtilen, belediyelerin yetki alanı dışında kalan yerlerde İl 
Özel İdaresinde gerekli çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin yanı sıra komisyon raporları doğrultusunda sokak 
hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavilerinin yapılarak kulak numaralarının takılması ve alındıkları yere 
geri bırakılması çalışmalarına devam edilmesi, ayrıca belediyeler ve ilgili kurumların ortak hareket ederek 
müşterek kullanılabilecek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması hususunda titiz bir çalışma yapılması ve 
varsa aksayan yönleriyle ilgili alternatif çözüm önerilerinin geliştirilerek kronik bir hal alan sokak hayvanları ile 
ilgili sorunun nihai çözüme kavuşturulması, bu yönde başlatılan çalışmaların neticesinin bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
       
İl Genel Meclisinin 2020 yılı ağustos ayı olağan toplantısının 06.08.2020 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Süleymanbey Mahallesi, Cumhuriyet 
Caddesi, Atatürk İlkokulu bahçesinde bulunan 56,40 m2 lik alanın kira sözleşmesinin, işyerinin kapalı kaldığı gün 
kadar uzatılması ve kapalı kalan süreler için kira alınmaması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 
Süleymanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Atatürk İlkokulu bahçesinde bulunan ve 19.02.2020 tarihinde 
kiraya verilen 56,40 m2 lik arsanın üzerinde bulunan Restoran Ahmet AKDEMİR tarafından işletilmekte olup, 17 
Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan; Yeni Koronavirüs (COVİD-19) Salgının Ekonomik 
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 1. maddesinin (ç) bendi uyarınca, şahsın talebine binaen anılan restoranın 19.03.2020 tarihinden 
itibaren Covid-19 sebebiyle kapalı olduğu 3 aylık döneme ilişkin kira bedelinin alınmaması ve kapalı kaldığı gün 
kadar da sözleşme süresinin uzatılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı ağustos ayı olağan toplantısının 08.08.2020 tarihli beşinci birleşiminin birinci 
oturumunda incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti İl Özel 



 

İdaresine ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan dokuz adet 
işyerinin satışının yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası 
uyarınca, İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi (Subaşı Kalıcı Konutları) bölgesinde 157 
ada, 1 nolu parselde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan işyerlerinden; D Blok, 2. Kat, 19-20-21-22-
23-24-25-26 ve 27 numaralı işyerlerinin satışının yapılması ve söz konusu işyerlerinin satış işleminin mevzuatı 
gereği İl Encümeni marifetiyle gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında üyelerden İdris DURMUŞ söz alarak, deprem dolayısıyla hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diledi. Birinci derecede deprem bölgesi olan ilimizde her 
sorumlu kişinin hassas davranmasını, gerekli incelemelerin yapılarak risk teşkil eden binaların güçlendirme 
çalışmalarının yapılmasını, afet riskinin en aza indirilmesi için konunun üzerinde ehemmiyetle durulmasının 
önemli ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı; depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet 
dileğinde bulundu, afet bölgesi olan ilimizde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğinde gerekli tedbirlerin alınması 
yönünde çaba sarf edeceklerini söyledi. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak, köylerimizde yaşanan içme suyu 
sıkıntısının giderilmesi için kayıp ve kaçakların önlenmesi, sorun yaşayan köylerimizin su sorununun çözümü için 
hassasiyet içerisinde gerekli çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Meclis Başkanı; içme suyu 
sorunlarının çözümü konusunda yapılan veya yapılacak olan çalışmalarla ilgili meclise bilgi verildi. Meclis 
Üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, yapımı devam etmekte olan veya yapımı planlanan göletlerin bir an 
önce tamamlanması durumunda içme suyu konusunda yaşanabilecek problemlerin çözümüne katkı sunulacağını, 
dolayısıyla göletlerin yapımı konusunda ilgili ve yetkili kişilerin hassasiyet göstermelerinin önemli ve faydalı 
olduğu yönündeki görüşünü meclise iletti. Üyelerden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, Çiftlikköy ve Altınova bölgesinde 
yapımı planlanan göletlerin tamamlanması halinde OSB’lerin ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak kadar su 
temininin mümkün olabileceğini, dolaysıyla bu işler üzerinde yoğunlaşarak göletlerin bir an önce tamamlanarak 
hizmete alınmasının yararlı olacağını dile getirdi. Meclis Üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, sondajla 
alınan sulardan elektrik ve pompaların arızalanması, elektrik faturası ve benzeri konularda sorunların 
yaşandığını, hatlarda kayıp ve kaçakların olması, içme suyunun bağ ve bahçelerde kullanılması, köy 
muhtarlarının üzerlerine düşen vazifelerini gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle birçok bölgede su sıkıntısı 
yaşandığını, bu gibi sorunların yaşanmaması için ilgili ve yetkililerin konuya titizlikle eğilmeleri gerektiğini dile 
getirdi.  
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2020 Yılı Eylül ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2020 Yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2020 Salı 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2020 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısına son verildi.  


