
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.09.2020 Salı 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. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde 
edilen ₺2.500.000,00 tutarındaki ek gelirin, cetvelde belirtilen fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi ile ilgili 
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.08.2020 tarih ve 4046 sayılı teklif yazıları ve 

eki cetvel okundu. Mali Hizmetler Müdürü Nurettin ÖNDER tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İlimizde bulunan ve tarihsel  ve turizm açısından önemli bir  değer teşkil 
eden Yürüyen Köşk'ün ulusal ve uluslararası arenada tanıtımının yapılması amacıyla, İl Özel İdaresi ve Yalova 
Belediyesi işbirliğinde “Yürüyen Köşk Belgesel Filmi” çekiminin yapılması ve bu iş için gerekli ödeneğin tahsis 
edilmesi ile İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 31.08.2020 tarih ve 4056 
sayılı teklif yazıları okundu sayılı teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, yürüyen köşkün daha önce çekilen tanıtım belgeselinin 
olduğunu, anladığım kadarıyla bu belgeselin uluslararası çapta tanıtım yönünden çok daha dikkat çekici bir 
belgesel olacağını ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının son 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin imar sorumluluk alanında bulunan Armutlu İlçesi, 
Fıstıklı, Kapaklı, Hayriye ve Selimiye Köyleri, Altınova İlçesi, Ahmediye, Aktoprak, Fevziye, Geyikdere, Karadere, 
Örencik, Sermayecik, Soğuksu ve Çavuşköy Köyleri, Çınarcık İlçesi, Kocadere ve Ortaburun Köyleri, Çiftlikköy 
İlçesi, Çukurköy, Dereköy ve İlyas Köyleri ile Merkez İlçe, Sugören Köyünün köy yerleşik alan sınırlarındaki 
teknik hataların düzeltilmesi amacıyla, Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırlarının Sayısallaştırılması ile ilgili İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.08.2020 tarih ve 4045 sayılı teklif 
yazıları okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verdi. 
Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, mevcut köy yerleşik alanlarında yapılacak olan düzenlemelere İlimizde 
köy yerleşik alan tespiti yapılmamış olan tek köy olan Burhaniye Köyünün de bu çalışmaya ilave edilmeli 
şeklindeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi araç parkında bulunan ve ekonomik ömürlerini 
doldurması sebebiyle kullanılması ekonomik olmadığı belirtilen 4 adet pikap ile 2 adet binek otomobilin piyasaya 
satılması suretiyle demirbaş kayıtlarından düşümünün yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve 
Onarım Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.08.2020 tarih ve 4047 sayılı teklif yazıları okundu. Makine İkmal 
Bakım ve Onarım Müdürü Hakan ASLAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor 
halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarihli ve 149 sayılı kararı ile basımı 
gerçekleştirilen, 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 kitabın, Dünyanın ve Ülkemizin seçkin kütüphaneleri başta olmak üzere, Üniversiteler çeşitli 
yerli yabancı Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının son 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.09.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Meclis Toplantı 
Salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.09.2020 Çarşamba günü saat 14.00’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 altıncı maddesinde yer alan; İlimizin sınırları içerisinde bulunan ve her biri ayrı bir tarihi değer taşıyan 
eserlerin ortaya çıkarılarak Yalova’mızın kültür mirasına kazandırılması amacıyla,  İlimiz, Altınova İlçesine bağlı 
Fevziye Köyünde bulunan tarihi Hacı Muratlar Mescidinin günümüz şartlarına uygun olarak restore edilmesi ve 

çevre düzenlemesi yapılması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı 
bilgi verildi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından mescidin tarihi ve 
teknik yönleriyle ilgili 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 yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul 
binasının bakım ve onarım işinin yaptırılarak günümüz şartlarına uygun şekilde Etnografya Müzesi olarak 
düzenlenmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. 
Meclis üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, Milli Eğitim Mülkiyetindeki taşınmazların kullanılması için İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması gerektiğini dile getirdi. Üyelerden İdris DURMUŞ söz alarak, geçmişle 
bağlarımınız koparılmamasının önemli olduğunu ve Fevziye Köyünde restore edilmek istenen tarihi eserin buna 
bir örnek teşkil ettiğini, tüm köylerimizde farklı alanlarda benzer eserlerin yaygınlaştırılması köylerimizin kültürel 
anlamda kalkınmasına katkı sunulacağını, ayrıca geçmişte vatan için canını feda etmiş şehitlerimizin aziz 
hatıralarının yaşatılması için gerekli çalışmanın yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Üyelerden Oktay ATİK 
söz alarak, bu ve benzeri konularda verilen yazılı veya sözlü önergelerin olgunlaştırılıp hazır hale getirildikten 

sonra mecliste müzakere edilmesinin daha uygun olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 
24. maddesi gereğince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 
2020-2021 eğitim öğretim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki temsilcinin 
seçilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, meclis üyelerinden İdris DURMUŞ ile 
Mustafa TUNALI’nın seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı; komisyona seçilen üyelere başarılar diledi 
ve yapılacak komisyon toplantıları sonrasında görüşülen konularla ilgili il genel meclisini bilgilendirilmelerini talep 
etti. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; Merkez İlçe Sugören Köyü, Altınova İlçesi Fevziye Köyü, Termal 
İlçesi Akköy Köyü ve Çiftlikköy İlçesi Çukurköy Köyü köy meydanlarının günün şartlarına uygun olarak 
düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Resul 
ÇİFTÇİ söz alarak, 6 köyün meydanlarının tamamına yetecek kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığını sordu. İl Özel 
İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis 
üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, geçmiş yıllarda birçok köy meydanının düzenlendiğini, bazı köylerde 
birden çok defa düzenleme yapıldığını dile getirdi. Meclis üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak, köy meydanlarının 
sadece parke yapmaktan ibaret olmadığını, maksadın yeni örnek meydanların yapılması olduğunu dile getirdi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçe, Sugören Köyü, 
Altınova İlçesi, Fevziye Köyü, Termal İlçesi Akköy Köyü ve Çiftlikköy İlçesi Çukurköy Köyü köy meydanlarının 
günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi işinin İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarih ve 150 nolu kararı 
doğrultusunda bir program dâhilinde İdare tarafından gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin 
Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Bakım ve Onarım Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 39 parsel ile 200 ada, 1 
nolu parsel arasında kalan tescil harici alanın Güneyköy Köy Tüzel Kişiliğine kiraya verilmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 
106 ada, 39 parsel ile 200 ada, 1 nolu parsel arasında kalan tescil harici alanın Güneyköy Köy Tüzel Kişiliğine 
kiraya verilmesi teklif hakkında idari ve hukuki açıdan herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla, 



 

konunun hukuki yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılarak sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 

sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle karar verildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.09.2020 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.09.2020 Perşembe 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. 
 
İlköğretim Okullarının derslik yapım bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere, İl Özel 
İdaresi Bütçesinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kurumsalı altında ekli cetvelde belirtilen harcama 
kalemlerinde bulunan ₺2.262.410,00 ödeneğin, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurumsalı altında bulunan ve 
yazı ekindeki cetvelde belirtilen fasıl maddelerine aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmet Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 02.09.2020 tarihli ve 4101 sayılı teklif yazıları ile ekli cetvel okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin il genel meclisin bu ayki toplantısının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere 
incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; Yalova Merkez İlçe, Bağlarbaşı Mahallesi, 24 Derslikli İlkokul Binası 
Yapım İşinde yer değişikliği sebebi ile yapılacak imalatların ikmal ihalesi için gerekli ödeneğinin tahsis edilmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi 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 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödeneğin tamamının gönderilip gönderilmeyeceği, tamamı gönderilmeyecek 
ise bahse konu İkmal İnşaatı Projesinin Revize edilmesi hususu veya ihtiyaç duyulan ödeneğin tamamının temin 

edilmesi hususunun netliğe kavuşmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, köy yollarında bulunan menfez ve büzlerin bazılarının tıkalı olduğu, 
olası sel anında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için büz ve menfezlerin açık tutulması konusunda 
çalışma yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak, yakın tarihte Giresinde 

yaşanan sel felaketinden edinilen tecrübelere göre büzlerin tıkanma olasılığının daha yüksek olması sebebiyle 
büz yerine köy yollarına menfez yapılmasının daha uygun olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti.   Yapılan 
müzakereler neticesinde; komisyon raporlarında belirtildiği gibi; küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en 
aza indirilmesi ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, 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 analizi raporunun 
hazırlanması için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalara başlanmış olup, sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının 
ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü köy mezarlığı çevre 
düzenlemesi ve cenaze namazının kılınacağı alanın üstünün kapatılması işi ile Altınova İlçesi Soğuksu ve 
Sermayecik Köylerinin köy mezarlıklarının bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, mezarlıkların sadece 
bakım ve onarımları değil çevre düzenlemesi ve varsa diğer eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmaların 
yapılması gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel 
İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü köy mezarlığı çevre 
düzenlemesi ve cenaze namazının kılınacağı alanın üstünün kapatılması işi ile Altınova İlçesi Soğuksu ve 
Sermayecik Köylerinin köy mezarlıklarının bakım ve onarım işlerinin İl Genel Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 200 



 

nolu kararı doğrultusunda bütçe imkânları ölçüsünde ve belli bir program dâhilinde İdare tarafından 

gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Bütçesinin Köy 
Mezarlıklarına İhata Yapım İşi faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi imkânları ile yapılan Yeşil Mavi Turizm Seyir 
Yolunun, İlimizde alternatif turizm açısından son derece önemli olan Kent Ormanları ve Yeşil Mavi Yol’un 
güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması amacıyla 
revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; 
komisyon görüşü doğrultusunda ilimizin turizm potansiyelinin hak ettiği biçimde tanıtılmasına yönelik İdare 
tarafından bir eylem planı hazırlanması çalışmalarına başlanmış olup, sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının 
ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; 19.07.2021 tarihinin Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 

100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif vb. bir dizi etkinlik yapılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; önümüzdeki yıl Yalova’mızın 
100 yılı dönümü münasebetiyle tertiplenecek olan etkinlikler; Bakanlar Kurulunca 16.4.2012 Kararlaştırılan ve 5 
Mayıs 2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş 
Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”nde belirtilen; “Ulusal 
bayram, resmi bayram ve tarihi günlerin anlam ve önemine uygun ve halkın azami derecede katılımını ve coşku 
ile kutlanmasını sağlayacak ve milli onur gereklerine uygun tören ve kutlama programlarını hazırlamak ve 
uygulanacak genel esasları belirlemek” prensibi çerçevesinde Kutlama Komitesi tarafından belirlenen programda, 
günün anlam ve önemine uygun olarak yapılacak bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro, halk 
oyunları, gösteriler ve konser gibi faaliyetlerin yer alacağı bir dizi etkinliğin tertipleneceğini ve buna yönelik 
çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. 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 kurumlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak bir Komite vasıtasıyla bilimsel, 
kültürel, sanatsal, sportif vb. alanlarda yapılacak çalışma sonucunda günün anlam ve önemine uygun bir dizi 

etkinliğin tertiplenmesi ile ilgili devam etmekte olan çalışmanın bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.09.2020 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Toplantı Salonunda 
toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.09.2020 Cuma 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, 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, Hüseyin İNCE ve Atalay BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya 
iştirak etmeyen bu iki üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri 
okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi.  
        
Gündemin on altıncı 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 Komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, karma OSB yerine farklı bir taleplerinin olması nedeniyle 
konunun gündemden düşürülerek yeni taleplerinin gündeme alınmasının söz konusu olduğunu dile getirdi. 
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 talebi hakkında ilgili OSB’lerin sonradan İdareye sunmuş oldukları 
20.04.2020 tarihli ve 36 sayılı (kayıt no: 30.04.2020/2799) dilekçelerindeki taleplerinin, görüşmeleri sürmekte 
olan 13.03.2020 tarihli ve 31 sayılı mevcut taleplerden farklı olduğu anlaşıldığından, konunun gündemden 
düşürülmesi ve son taleplerinin meclisin gündemine alınarak değerlendirilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 



 

Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içerisinde bulunan ve İl 

Özel İdaresi tarafından bakım ve onarımı yapılan Akköy Şehitliği Tören Alanının güvenliğinin sağlanması için bu 
alana güvenlik kamera sisteminin kurulması teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, 
yönlendirme levhalarının olmamasının bir eksiklik olduğunu, Şehitlik alanına giden yola yönlendirme levhalarının 
konulmasının ihtiyaç haline geldiğini dile getirdi.  Yapılan müzakereler neticesinde; Akköy Şehitliği Alanına giden 
yola şartname ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak İl Özel İdaresi tarafından ivedilikle gerekli yönlendirme 
levhalarının konulması ifadesinin ilavesiyle, komisyon raporları doğrultusunda Akköy Şehitliği Tören Alanının 
güvenliğinin sağlanması için bu alana güvenlik kamera sisteminin kurulması teklifinin İl Özel İdaresi teknik 
elemanları tarafından yerinde incelenerek, konu ile ilgili proje, keşif ve maliyetinin çıkartılarak komisyonlara 
iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on sekizinci 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. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İsmail AKAR söz alarak, Termal Belediyesi ile 
işbirliği protokolü yapılması gerektiğini dile getirdi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, yeşil mavi 
turizm seyir yolunun kültür varlığına dönüşecek kısımlarının bu kapsamda değerlendirilmesinin yararlı olacağını 
dile getirdi.  Üyelerden Murat KAYA söz alarak, Teşvikiye su kemerlerinin ilave edilmesini talep etti. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, ilgili belediyeler ile protokol yapılarak, başta 
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 özetlerinin hazırlanması ve bu iki eserin kültür ve tabiat varlıklarını koruma fonu 
kapsamında değerlendirilmesi hususlarının araştırılmasının yanı sıra İdare tarafından komisyon görüşü 
doğrultusunda başlatılan çalışmanın sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
        

Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 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 Başkanı; tarımsal desteklerle ilgili 
vatandaşın çok memnun olduğunu ve bunlar gibi tarımsal faaliyetlerin geri dönüşüm sağlaması çiftçilerimizin 
ekonomik açıdan desteklenmesi anlamına geldiğini, örnek olarak Aronya üretiminin Yalova’da hızla 
yaygınlaştığını ve İl Özel İdaresi desteğinin memnuniyet verici olduğunu, bütçedeki sıkıntının aşılması için 
köylere yardım faslındaki ödeneğin de kullanacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma yapılarak, 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 hizmetleri ile bunlar için gerekli olan sertifikasyon hizmetlerinin İl Özel İdaresi bütçesinin 
Köylere Yardım ödeneği ve Bitkisel Üretimi Geliştirme ödeneği kapsamından değerlendirilmesi, ayrıca Çınarcık 
İlçesinde kadın girişimciler tarafından üretilen Çınarcık İşi El Sanatı ürünleri ile Armutlu Gümüş İşletmeciliği işi 
için gerekli olan materyallerin 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.09.2020 Cumartesi günü saat 11.00’da İl Özel İdaresi ana 
hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.09.2020 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, 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, Hüseyin İNCE ve Murat KAYA’ın ise toplantıya iştirak etmedikleri görüldü. Toplantıya 
iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri 
okundu, izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi. 



 

 

Hazineye ait olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 03.09.2020 tarihli ve 180549 
sayılı yazıları ile İl Özel İdaresi adına 2 (iki) yıl süreli ön tahsisi uygun görülen İlimiz, Merkez İlçe, Süleymanbey 
Mahallesi, 324 ada, 152 parsel (eski 324 ada, 145 ve 146 parsel) numaralı taşınmaz üzerinde ilkokul binası 
yapmak üzere hayırseverler ile protokol yapılması için İdareye yetki verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin yirminci maddesinde yer alan; OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına 
ilişkin yapılan işbirliği protokolünde olduğu gibi belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
işbirliğinde bir çalışma yapılarak hafriyat atıklarının bertaraf edilmesi için döküm sahalarının belirlenmesi teklifi 
hakkında tüm ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat 
AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 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 anlaşılmış 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan; yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, 
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 teklifi hakkında tüm ihtisas 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi ikinci maddesinde yer alan; mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık 
teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli 
Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm ihtisas komisyonlarınca 

hazırlanan raporlar okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından; Tema Vakfının açmış 
olduğu davada yeniden bilirkişi görevlendirilecek olup, Bilirkişi Raporundan sonra ÇDP itirazları hakkında nihai 
kararın verileceği, şu an itibariyle 1/50000 ölçekli ÇDP’nin yürürlükte olduğu, dava süreci ve ÇDP’nin kesinleşme 
sürecinin takip edildiği ve sonucu hakkından meclisi bilgilendireceği yönünde meclise bilgi verildi. 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 yirmi üçüncü maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan 
başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporları doğrultusunda; Hayvanların Korunmasına 
İlişkin Denetim Komisyonu kararında belirtilen, belediyelerin yetki alanı dışında kalan yerlerde İl Özel İdaresinde 
gerekli çalışmaların titizlikle sürdürülmesinin yanı sıra sokak hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavilerinin 
yapılarak kulak numaralarının takılması ve alındıkları yere geri bırakılması çalışmalarına devam edilmesi, ayrıca 
var olan sorunların bertaraf edilmesi amacıyla İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları, Hayvansever Dernekleri ile İlimizdeki Belediyelerin iştiraki ve işbirliğinde 
ihtiyaçları karşılayacak biçimde uygun bölgelerde müşterek kullanılabilecek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi 
kurulması çalışmalarına devam edilerek, varsa aksayan yönleriyle ilgili alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
ve kronik bir hal alan sokak hayvanları ile ilgili sorunların nihai çözüme kavuşturulması yönündeki 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 Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Bütçesinin 
uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan ₺2.500.000,00 tutarındaki ek gelirin 



 

bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2020 Mali Yılı Bütçesinin 
uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan toplam ₺2.500.000,00 tutarındaki ek 
gelirin bütçenin ilgili fasıl maddesine gelir kaydı ile söz konusu ₺2.500.000,00 tutarındaki ödeneğin 
₺1.000.000,00 sinin İl Özel İdaresi Bütçesinin Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri faslına, ₺500.000,00 sinin 
İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri faslına, ₺200.000,00 sinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları faslına, 
₺200.000,00 sinin Hizmet Alımları faslına, ₺450.000,00 sinin Menkul Mal Alım Bakım ve Onarım Giderleri faslına,  
₺150.000,00 sinin ise Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri faslına gider olarak kaydedilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 03.09.2020 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi Bütçesinin İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürlüğü Kurumsalı altında bulunan ₺2.262.410,00 ödeneğin, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Kurumsalı altında bulunan ve yazı ekindeki cetvelde belirtilen fasıl maddelerine aktarılması teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
İlköğretim okullarının derslik yapım bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere, İl Özel 

İdaresinin 2020 Mali Yılı Bütçesinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kurumsalı altında “İlköğretim Genel 
Onarım Projesi” için ayrılan toplam ₺2.262.410,00 ödeneğin ₺1.600.000,00 sinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Kurumsalı altında bulunan Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri faslına, ₺400.000,00 sinin Gayrimenkul Mal 
Bakım ve Onarım Giderleri faslına, ₺262.410,00 sinin ise Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri fasıl 
maddesine aktarılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi araç parkında bulunan ve 
ekonomik ömürlerini doldurması sebebiyle onarılmaları ve kullanılmaları ekonomik olmadığı belirtilen 4 adet 
pikap ile 2 adet binek otomobilin piyasaya satılması suretiyle demirbaş kayıtlarından düşümünün yapılması teklifi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; hazırlanan teknik raporda ekonomik ömürlerini doldurması sebebiyle onarımları ve kullanımları 
ekonomik olmadığı belirtilen 3 adet 2003 model 4x4 Isuzu marka pikap, 1 adet 1999 model 4x4 Mazda marka 
pikap, 1 adet 2000 model Renault Megan marka binek otomobil ile 1 adet 2000 model Renault 19 Europe binek 
otomobilin, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13.  maddesi gereğince satışının yapılarak demirbaş kayıtlarından 

düşürülmesi, ayrıca İl Özel İdaresi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 237 sayılı Taşıt Kanununun 7 
ve 10.  maddeleri gereğince ihtiyaç kadar hizmet aracının kiralanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 
edilen; İlimizde bulunan ve tarihsel  ve turizm açısından önemli bir  değer teşkil eden Yürüyen Köşk'ün ulusal ve 
uluslararası arenada tanıtımının yapılması amacıyla, İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi işbirliğinde “Yürüyen 
Köşk Belgesel Filmi” çekiminin yapılması ve bu iş için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; İlimizde bulunan ve tarihsel  ve turizm açısından önemli bir  değer teşkil eden Yürüyen Köşk'ün ulusal ve 

uluslararası arenada tanıtımının yapılması amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri 
kapsamında yapılacak anlaşmaya (protokol) uygun olarak İl Özel İdaresi ve Yalova Belediyesi tarafından 
ortaklaşa,  ileri teknolojiye sahip cihazlarla ve çağımızın şartlarına uygun yöntemlerle “Yürüyen Köşk Belgesel 
Filmi” çekiminin yapılması, protokol yapılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi, proje 

bedelinin %50’sinin İl Özel İdaresi Bütçesinin Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi faslında bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2020 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 
edilen; 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 basımı yapılan kitabın, Dünyanın ve Ülkemizin seçkin kütüphaneleri başta olmak üzere, Üniversiteler 
çeşitli yerli yabancı Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 02.08.2019 
tarihli ve 149 sayılı kararı ile 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 için basımı yapılan kitabın Dünyanın ve Ülkemizin seçkin kütüphaneleri öncelikli olmak 
üzere, İl Özel İdaresi tarafından listede belirtilen Üniversiteler çeşitli yerli yabancı Kurum ve Kuruluşlara 
gönderilmesi, gönderi bedelinin ise İl Özel İdaresi Bütçesinin Posta ve Telgraf Giderleri faslında bulunan 

ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, pandemiden dolayı salgın 
hastalığın yayılmasını daha aza indirmek için taşımalı eğitim yapılan köylerimizde bulunan okul binalarında 



 

gerekli tespitlerin yapılması ve atıl durumda bulunan mevcut binaların durumu, onarımı, keşfi, maliyeti ve 

yapılabilirliği gibi hususlarda çalışma yapılmasını ve bu çalışmaların gecikmeye mahal bırakmadan nihayete 
erdirilmesinin gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı; taşımalı eğitim ve okul binalarının yapımı ve 
kullanımı gibi konuların meclisin yetkisinde olmadığını, atıl durumda bulunan eski okul binalarının tahsisinin 
alınarak müze ve benzeri faaliyetlerde kullanılmasına ilişkin çalışmanın yapılabileceğini, bu hususta bölgenin 
meclis üyelerinin konuyu takip etmelerinin önemli olduğunu dile getirdi. Meclis üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz 
alarak, Sermayecik-Fevziye Köyleri arasındaki yol ve sıcak asfalt yapılmış yolların bir kısmında yüklenici firma 
tarafından aşınma tabakaları yapım işinin bitirilemediğini, aşınma tabakası olmadığı için yollarda bozulmaların 
meydana geldiğini, yetkililer tarafından konunun titizlikle takip edilerek, yolların aşınma tabakası eksik olan 
kısımlarının tamamlattırılması gerektiğini dile getirdi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, Çiftlikköy 
bölgemizde de benzer sorunların olduğunu ve bu sorunların giderilmesi için ilgili ve yetkililerin gerekli hassasiyeti 
göstermeleri yönündeki talebini dile getirdi. Meclis Başkanı; İdarenin ilgili ve yetkilileri huzurunda meclisimizde 
temenni olarak dile getirilen konuların İdarenin dikkatine sunulduğunu, İdare tarafından gereğinin yapılacağını 
dile getirdi. 
         
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2020 Yılı Ekim ayında yapılacak olan 

olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2020 Yılı Ekim ayı olağan toplantısının 05.10.2020 
Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2020 Yılı Eylül ayı olağan toplantısına son verildi.  


