
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

         
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 04.01.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 17. maddesi gereğince, İl Özel 
İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında,  meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı 
üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması konusu müzakereye açıldı. 
Yapılan müzakereler neticesinde, kurulacak komisyonun 5 kişiden oluşturulması oybirliğiyle kabul edildi. Mecliste 
bulunan parti gruplarının sahip oldukları il genel meclis üyesi sayıları esas alınarak yapılan nispi oranlamaya göre 
5 kişilik Denetim Komisyonunda AKPARTİ 3, CHP ise 2 üyeyle temsil edilebileceği görüldü. Komisyon üyeliği için 
APARTİ 3, CHP 2 üyeyi aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda, aday olarak gösterilen Hasan 
SOYGÜZEL, Murat KAYA, İdris DURMUŞ. Mustafa TUNALI ve Tahsin YENER geçerli 18 oyun tamamını aldı. 
Böylece geçerli oyların tamamını alan Hasan SOYGÜZEL, Murat KAYA, İdris DURMUŞ, Mustafa TUNALI 
ve Tahsin YENER 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. 
        
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin 
denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak üzere uzman personel 
görevlendirilmesi, İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele 
belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
         
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret 
mukabilinde verilebilmesi için bedel belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; komisyon raporlarında belirtildiği gibi; komisyon raporlarının ücret 
karşılığında isteyenlere verilebilmesi için 2020 yılında 1 adet A4 ebadındaki kâğıt için ₺1,90 olarak belirlenen 
bedelin, Yeniden Değerleme Oranı olan %9,11 oranında artış yapılarak, 2021 yılında A4 ebadındaki bir kâğıt için 
alınacak bedelin ₺2,10 (iki lira on kuruş) olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.01.2021 Salı günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 05.01.2021 Salı günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın 
toplantıya iştirak ettikleri, Tahsin YENER ve Atalay BEŞTAŞ’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.  
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak olan 1 Avukat ve 8 Teknik Personele ödenecek ücretin tespit edilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi; İl Özel İdaresinde münhal bulunan kadrolarda 1 Avukat, 1 Çevre Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Maden 
Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun 36. maddesi (5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 49), İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi ve İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 gün ve 2007-10 sayılı 
Genelgeleri kapsamında 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması, çalıştırılacak olan sözleşmeli 
personele Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerindeki usul ve esaslar çerçevesinde 



 

sözleşmelerinde belirtilen unvanda devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli 
kendilerinden tahsil edilmek suretiyle yiyecek yardımından yararlandırılması ve buna göre Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgesine 
uygun olarak her türlü kesinti ve ödemelerin yapılması, Genelgeye ekli (I) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları 
Cetvelinin dördüncü sütununda (alt sınır) belirtilen “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” bölümündeki 
rakamlara %15 ilave edilerek bulunacak tutarda ücret ödenmesi, 5393 sayılı Kanununun 49. maddesinin üçüncü 
ve dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak personele ‘her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında 
herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez.’ hükmü gereğince 
bu personele başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu ve 42’nci maddeleri, 
Maden Kanununun 7’nci maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, 
İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseseler ile maden 
üretim faaliyetlerine isteğe bağlı olarak yapılacak hizmetler karşılığında alınacak bedelin belirlenmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, 
Mülkiye Müfettiş, raporunda bu tip ücretlerin alınmayacağına dair ifadenin olduğunu, müfettiş raporundaki 
tavsiyelere uyulup uyulmadığını ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Meclis Başkanı konu 
hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel 
İdaresinin yetki ve sorumluluğu altındaki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselerden (umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlere dâhil), İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 7’nci, 10’uncu ve 42’nci maddeleri kapsamında şahısların veya firmaların isteğine bağlı olarak yerine 
getirilecek hizmetler için 2021 yılında uygulanmak (ancak bu miktar hiçbir suretle beş bin metrekareye isabet 
edecek tutarı aşamaz.) üzere;  
 
Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Her Türlü İşyeri İçin 1. Sınıf ₺4,00/m², 
2. Sınıf ₺3,00/m², 3. Sınıf ₺2,00/m²,            
Gayrisıhhi Müesseseler: 1 Sınıf Yer Seçimi Tesis Kurma İzni ₺2.000,00, Deneme İzni ₺2.000,00 Açılma İzni 1. 
sınıf ₺9,00/m², 2. sınıf ₺5,00/m², 3. sınıf ₺2,00/m², Ruhsatta Değişiklik (yenileme, kayıp, devir) 1. sınıf 
₺1.500,00 2. sınıf ₺1.500,00, 3. sınıf ₺1.500,00,         
Maden Üretim Faaliyetleri İçin 2021 Yılında Uygulanacak bedel: ₺1,00/m²,        
 Su İşletmelerinde 2021 Yılında Uygulanacak bedeller: Mesul Müdürlük ₺400,00, Uygunluk Belgesi 
₺1.170,00, Tesis İzni ₺2.290,00, Ruhsat ₺4.700,00, İthalat İzni ₺2.350,00, İhracat İzni ₺945,00          
Ruhsat Levhası Yenileme için: ₺250,00,           
Reklam ve Tabela için: ₺135,00/m² bedel belirlenmesi ve belirlenen bedellerin tahakkuk ettirilerek tahsil 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde 
bulunan turizm belgeli işletmeler, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde üretilen 
jeotermal akışkanın bu alanlar dışında kullanan turizm belgeli tesisler ve turizm belgeli olup ta jeotermal kaynak 
suyunu turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynak suyunun beher m³’ü 
cinsinden ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesinin 6 ve 7. maddeleri doğrultusunda 2021 yılında 
uygulanmak üzere; 

1. Proje, şebeke ve tüm işletme giderleri kendileri tarafından karşılanan ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde bulunan turizm belgeli işletmelerde kullanılan jeotermal 
kaynak suyunun beher m³’ünün 15 kuruş, 

2. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde üretilen jeotermal akışkanın bu 
alanlar dışındaki turizm belgeli tesislerde kullanılması halinde, bu alanlarda kullanılan jeotermal kaynak 
suyunun beher m³’ünün 15 kuruş, 

3. Turizm belgeli olup ta Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezleri dışında faaliyet 
yürüten ve jeotermal kaynak suyunu turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerin jeotermal kaynak 
suyunun beher m³’ünün 11 kuruş olarak belirlenmesi ve buna göre İl Özel İdaresi tarafından jeotermal 
kaynak kullanım bedelinin tahakkuk ettirilerek ilgililerinden tahsil edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.01.2021 Çarşamba günü saat 11.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 06.01.2021 Çarşamba 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 bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretlerini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
         
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi (Soğucak Kalıcı Konutları), A Blok, Zemin 
Kat, 14 numaralı işyerinin Yalova Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası uyarınca satışının yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin il 
genel meclisinin bu ayki olağan toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde 
meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri 
kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların kazı sebebiyle bozulan kısımlarının onarımında 
kullanılması için belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri gereğince, kamu kurum ve kuruluşları, firma veya şahısların 
kamu yararına yapacakları hizmetlerin üretimi sırasında İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yollara 
(tesislere) verecekleri zararların hesaplanmasına esas olmak üzere 2020 yılında uygulanan ücret tarifesinde; 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2021 yılında 
uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı olan %9,11 oranında artış yapılarak, 2021 yılında uygulanmak üzere 
aşağıda belirlenen; 

 
Şahıs, firma, kurum veya kuruluşların İl Özel İdaresinin hizmet alanında bulunan yollarda izinli olarak kanal 
açmaları, kablo, boru ve büz döşemeleri halinde bu iş karşılığında geçiş yaptıkları güzergâhın her bir metresi için 
₺6,00 geçiş bedeli alınması, 
        
Yollarda yapılacak (1) metre derinliğe kadar olan kazılar için kazı genişliğinin iki (2) katı, bir (1) metreden fazla 
derinlikte yapılacak kazılar için kazı genişliğinin üç (üç) katı esas alınarak, yolun cinsine göre yukarıda belirlenen 
değerler ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın yol kazı bedeli olarak belirlenmesi, (Trencher ile yapılan kazılarda 
kazı derinliğine göre 2 veya 3 kat olarak hesaplanacak kazı genişliğinin 50 cm’den az olması halinde kazı 
genişliği en az 50 cm olarak alınacaktır)  
 
Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda tespit edilen bedeller için;  
        
İlimizde diğer kurum ve kuruluşlarca mahalli müşterek nitelikte kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak 
hizmetler için belirlenen bedelin %50’inin tahsil edilmesi, ayrıca yine kamusal yatırımlar çerçevesinde yapılacak 
hizmetler esnasında bozulacak yolların İl Özel İdaresi Yatırım Programında bulunması ve henüz yol yapımına 
başlanmamış olması durumunda belirlenen bedelin %25”inin tahsil edilmesi, 
         
İzinli kazılarda yukarıda belirlenen değerlere uygun olarak yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak yol geçiş 
ve yol kazı bedelinin ilgili şahıs, firma, kurum veya kuruluşlarca İl Özel İdaresi hesabına nakit olarak yatırıldıktan 
veya bu bedel karşılığı kadar teminat mektubunun İdareye tesliminden sonra Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğü ile protokol yapılarak kazı işleminin başlatılmasına izin verilmesi, 
        
Yapılacak yatırımın içme suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, haberleşme ve doğalgaz gibi temel altyapı 
hizmetleriyle ilgili olması halinde, yatırımı yapacak kurumun talep etmesine bağlı olarak Plan Proje Yatırım ve 
İnşaat Müdürlüğü tarafından talep eden kurum ile kazı işleminin tamamlanmasına müteakip yukarıda belirlenen 
değerlere uygun olarak bulunacak yol kazı bedelinin ve yol geçiş bedelinin yatırımı yapan kurum tarafından 
defaten İl Özel İdaresi hesabına yatırılması hususunda bir protokol yapılarak kazı işlemine başlatılmasına izin 
verilmesi,  
       
İzinsiz kazılar nedeniyle yollara zarar verilmesi halinde, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat 
Müdürlüğünce yerinde yapılacak incelemeler sonucunda yollarda oluşturulan zarar tespit edilerek, yollara izinsiz 
olarak zarar veren kişi, firma, kurum veya kuruluşlardan, caydırıcı müeyyide olması açısından yolun cinsine göre 
bu zararın, izinli kazılar için belirlenen bedelin 5 (beş) katı olarak tahsil edilmesi, 

Yolun Cinci Birim (m²) Bedeli m²/₺ 
Sıcak Asfalt Kaplama m² 147,00 
Asfalt Sathi Kaplama m²  98,00 
Parke Taşı m² 71,00 
Stabilize Yol m² 18,00 
Ham Yol m² 11,00 



 

İzinli veya izinsiz kazılar nedeniyle İl Özel İdaresi hesabına yatırılan bedel veya karşılığı teminat mektubu karşılık 
gösterilmek suretiyle İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce kazı yapılan yolların eski haline 
getirtilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri 
kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü 
ve memba kiralanması raporu hazırlanması için belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında tüm 
komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi, İl Genel Meclisin alacağı karara esas teşkil etmek üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu ve 
42’nci maddelerine göre, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların veya 
firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yol boyu tesisler ilgili hazırlanacak ön inceleme raporu için 
2020 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi 
gereğince, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen Yeniden Değerleme 
Oranı olan %9,11 oranındaki artışın dikkate alınarak, aşağıdaki cetvelde belirtilen ücret tarifesinin 2021 yılında 
uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İSTEĞE BAĞLI HİZMETLER İÇİN 

2021 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ 
 

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 
1-Yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması ₺161,00  
2-Su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması ₺82,00 
Görevin kurumun resmi aracıyla yerine getirilmesi halinde, yürütülecek olan hizmetlerin yerine getirileceği 
bölgelerin merkeze olan uzaklıkları dikkatte alınarak, yukarıda belirtilen ücretlere her km için 1/10 lt benzin 
gideri tutarı ile bir o kadar da araç amortisman gideri olarak ilave edilmesi.  

 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri 
kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan 
bina, konut ve tesisler için belirlenen hizmet bedelinin güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi, alt ve üstyapı hizmetleri açısından İl Özel İdaresine getireceği ilave mali külfetler de göz önünde 
bulundurularak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10’uncu ve 42’nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin 
sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında inşa edilecek işyeri, bina, konut ve 
tesislerden, şahısların isteğine bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için 2021 yılında uygulanmak üzere 
aşağıda tablo halinde belirlenen bedellerin ilgililerden tahsil edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  

Konutlar İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:    m²/₺ 
100 m² ye kadar olan yapılar için ₺10,00 
101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için ₺11,00 
151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için ₺15.00 
201 m² den yukarı olan yapılar için  ₺17,00 

 
İşyeri-Bina ve Tesisler İçin Her Bir İnşaat Alanı Başına:   m²/₺ 
100 m² ye kadar olan yapılar için  ₺15,00 
101 m²-150 m² ye kadar olan yapılar için ₺17,00 
151 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için ₺21,00 
201 m² den yukarı olan yapılar için ₺23,00 

                  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.01.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 07.01.2021 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. 
 
İlimiz Merkez İlçesi, Güneyköy Köyü sınırları içerisinde yapılan ve 21.11.2020 tarihli ve 224 sayılı İl Genel Meclisi 
kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 



 

Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
iyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. İmar ve Kentsel iyileştirme Müdür V. Necat 
AKIN tarafından plana yapılan itirazlarla ilgili meclise bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu 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 iş ve işlemlerinin yürütülmesi için İdareye yetki 
verilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Selim KARAHAN tarafından hafriyat sahalarının tespit edilmesi konusunda idari, hukuki ve teknik yönleriyle 
meclise detaylı bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; hafriyat 
atıklarının depolanacağı alternatif döküm sahalarının tespit edilmesi konusunda ilgili kurumların işbirliğinde 
yapılacak olan çalışmalar için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on beirinci maddesinde yer alan; Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin 
artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil 
Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması konusu müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi 
tarafından hazırlanan rapor Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilisi tarafından projeksiyon eşliğinde maddeler 
halinde meclisi bilgisine sunuldu, ardından konu hakkında ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis Başkanı; 2006 yılında kurgulanan ve bugüne kadar devam eden çalışmaların olduğunu, buraların ideal bir 
şekle getirilmesi için ulaşım altyapı standartlarının iyileştirilmesi, tanıtımın ülke çapında olabilmesi için web 
sitesinin kurulması, güzergahların güncellenerek online sistemine geçilmesi, buraların bir marka haline 
getirilmesi ve bu sayede köylerdeki hayat şartlarının yüksek standartlara yükseltilmesi ve ekonomik canlılığın 
arttırılması için bu projenin çok önemli olduğunu söyledi. Üyelerden Ömer ASLAN söz alarak, bu projenin yerelde 
de yeterince tanınmadığını, daha farklı yöntemler uygulanarak istenilen düzeyde bir tanıtım mekanizmasının 
geliştirilmesinin yararlı olacağını söyledi. Üyelerden İdris DURMUŞ söz alarak, İdare tarafından çok güzel bir 
çalışmanın yapıldığını, doğru yol ve yöntemler kullanılarak gerekli tanıtımın yapılması, turizm cazibe 
merkezlerinin dijital bir hale getirilmesi, doğa ve turizm mekânları ile ilgili bilgilere kolayca ulaşılması için 
gerekenin yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak, turizm açısından çok 
önemli bir yere sahip olan ilimizin tarihi dokuları, turizm destinasyonları ve cazibe merkezlerinin çağımızın 
teknolojik imkânlarından faydalanarak ideal bir biçimde tanıtılması için gerekli ehemmiyetin verilmesinin önemli 
ve yararlı olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti.  Üyelerden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, yapılacak 
çalışmalardan sonra ortaya çıkacak tesislerin korunması ve işletilmesi için özel teşebbüslerle ortak çalışma 
imkânının olup olmadığını sordu. Üyelerden Ertan ŞENER söz alarak, konu ile ilgili sunumun basının olamadan 
yapılmamasın bir eksiklik olduğunu, bundan sonra bu gibi sunumlardan basının haberdar edilmesinin gerekli ve 
yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova Yeşil 
Mavi Turizm Seyir Yolu üzerindeki tarihi, turistik ve doğal mekânların tanıtımı için kısa tanıtım filmlerinin 
hazırlanması ve yazılı doküman ve materyallerin (afiş, broşür, kitapçık vb.) sağlanması iş ve işlemlerinin İl Genel 
Meclisinin 07.12.2020 tarihli ve 238 sayılı kararı doğrultusunda İdare tarafından behemehâl yürütülmesi, ayrıca 
Yalova’nın turizm potansiyelinin ve tarihi mekânlarının hak ettiği biçimde tanıtılması ve bu sayede ilimizin 
turizmine ve ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla, İdare tarafından komisyonumuza sunulan bilginin de 
dikkate alınarak, İl Özel İdaresinin koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
belediyeler ve diğer ilgili kurumların işbirliğinde planlama ve projelendirmelerin yapılarak, Yeşil Mavi Turizm 
Seyir Yolu” güzergâhında bulunan göllere ve mesire yerlerine yakın doğal alanlara zamanla değişen turizm 
konsepti ve potansiyeline uygun tesis yapılması ve yeni doğal ve tarihi noktaların belirlenmesi, yol 
güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezleri oluşturulması için bir eylem 
planı hazırlanması, ayrıca buralara ulaşımın kolayca ve daha ekonomik sağlanması için Yeşil Mavi Yolun 
kontrollerinin yapılarak ihtiyaç duyulan bölümlerinin asfalt sathi kaplama işi ile bakım ve onarım işinin 
yaptırılması, bu yöndeki çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.         
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yalova Valiliği İdare ve Denetim 
Müdürlüğünün 11.12.2020 tarihli ve 8842 sayılı yazıları ile yeniden görüşülmek üzere iade edilen 07.12.2020 
tarihli ve 240 sayılı meclis kararında belirtilen; belediye mücavir alan dışında bulunan köylerin köy yerleşik alan 
sınırları içerisinde bir parselde birden fazla yapı yapılması iradesinin kullanılması için İdareye yetki verilmesi 
konusu müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından teknik ve 
hukuki yönleriyle ilgili meclise bilgi sunuldu. Meclis Başkanı; mevzuat hükümleri çerçevesinde köy yerleşik alan 
sınırları içerisinde ve tarım alanları dışında olması koşuluyla Bakanlık görüşü doğrultusunda 1/50000 ölçekli 
Yalova İli Çevre Düzeni Planı notlarına belediye mücavir alanı dışındaki köylerin köy yerleşik alanları içerisinde bir 
parselde birden fazla yapı yapılması ibaresinin yazılması için İdare tarafından müracaatta bulunulması 
ifadelerinin karara yazılması suretiyle oylanmasını teklif ediyorum dedi. Üyelerden Ertan ŞENER söz alarak, 
Valilik Makamının gerekçeli yazılarının da Bakanlık görüşünde belirtildiği gibi, Yönetmelikte belediye mücavir 
alanları dışındaki köylerde bir parselde birden çok yapı yapılamayacağı yönünde olduğunu, konunun 
komisyonlara havale edilerek komisyonlarda tartışıldıktan sonra karar verilmesinin daha doğru olacağını ifade 
etti. Yapılan müzakereler neticesinde; köy yerleşik alan sınırları içerisinde ve tarım alanları dışında olması koşulu 



 

ve Bakanlık görüşü doğrultusunda 1/50000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı notlarına “belediye mücavir alanı 
dışındaki köylerin köy yerleşik alanları içerisinde bir parselde birden fazla bağımsız yapı yapılabilir” ibaresinin 
yazılması için İdare tarafından müracaatta bulunulması ifadelerinin eklenmesi suretiyle 07.12.2020 tarihli ve 240 
sayılı meclis kararı doğrultusunda yeni bir karar alınarak Valilik Makamına gönderilmesi hususu oylandı; Ertan 
ŞENER, Hüseyin İNCE, Mustafa TUNALI, Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı 
toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.01.2021 Cuma günü saat 12.00’de İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 08.01.2021 Cuma günü saat 
12.00’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.            
         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; Ermeni ve Rum Çetelerinin İlimizde katlettikleri şehitlerimizin aziz 
hatıralarının yaşatılması ve katliamın zihinlerden silinmeyerek geniş kitlelerin tarih bilincinde yer edinilmesine 
yönelik belgesel hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı; Yalova Üniversitesi ve Türk Ocaklarının ortaklaşa çalışma yürüttüklerini, pandemi nedeniyle gerekli 
çalışmaların yapılamamasından dolayı konunun gündemden daha fazla kalmasına gerek olmadığını dile getirdi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 08.06.2019 tarihli ve 
117 sayılı kararı ile İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Termal İlçesi, Akköy Köyü, Armutlu İlçesi, Kapaklı 
Köyü ve olayların yaşandığı diğer köylerde ve bölgelerde Ermeni ve Rum Çetelerinin katlettikleri şehitlerimizin 
aziz hatıralarının yaşatılması ve katliamın zihinlerden silinmeyerek geniş kitlelerin tarih bilincine işlenmesi 
amacıyla bir belgesel niteliğinde görsel (CD) ve yazılı (Kitapçık) olarak hazırlatılarak yeteri kadar çoğaltılması ve 
basımının yapılarak geniş kitlelerin bilgisine sunulması kararlaştırılmış, ancak Covid-19 salgını nedeniyle konu ile 
ilgili çalışma yapılamamış olup, aciliyet arz etmediğinden dolayı pandemi salgınının tüm hızıyla sürdüğü bu 
aşamada anılan çalışmanın devam etmesine gerek olmadığı, şartların uygun olmasından sonra gerektiğinde 
konunun yeniden meclisin gündemine alınarak değerlendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü 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. Meclis Başkanı; bu konudaki çalışmaların ilimizde ve ulusal düzeyde 
gündeme oturduğunu, bu çalışmalardan dolayı meclis üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. İl 
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görevli teknik eleman tarafından, konu hakkında yapılan 
çalışmaların teknik yönleriyle ilgili meclise bilgi sunuldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN 
tarafından Tarihi Kâğıthane ile ilgili meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, İlimizde bulunan tarihi kültür varlıklarının tespit ve tescil edilmesi işlemlerinin 
yapılması, öncelik ve ödenek durumuna göre röleve projelerinin hazırlatılması ve akabinde restore edilerek 
kültür mirasımıza kazandırılması, yanı sıra Merkez İlçe, Elmalık Köyü sınırları içerisinde var olduğu düşünülen 
Tarihi Yalova Kâğıthanesi ile ilgili ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi konularında 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 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 Başkanı; bu tür çalışmaların Yalova kamuoyunda takdirle karşılandığını, 1300 
dekarlık alanda çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için İl Özel İdaresinden destek sağlandığını, bunun çok önemli 
olduğunu, Yeşil Mavi Yol Projesi gibi hazırlık yapılarak projeksiyon eşliğinde ve basının huzurunda halkımızın 
bilgisine sunulması için çalışma yapılmasını istiyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar ilimiz ve 
köylerinde farklı sektörlerde birçok alternatif yatırım ve hizmet faaliyetleri hayata geçirilmiş ve bu kapsamda 
çiftçilerimize ve üreticilerimize ekonomik anlamda destek sağlanmış olup, 2021 yılında da ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca çalışmalar yapılarak, ilimizin iklim şartları, arazi yapısı ve maksimum 
verimin elde edileceği ve vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacağı tarımsal faaliyetlere ait alternatif 
projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, yapılmış ve yapılacak olan çalışmaların neticesinin 



 

bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 04.01.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve 
giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak 
üzere uzman personel görevlendirilmesi ve il özel idaresi dışındaki kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek 
uzman personelin çalıştırılacağı gün sayısının belirlenmesi ve bu personele belirlenecek tutarda günlük ödeme 
yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il özel 
idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu 
çalışmalarına yardımcı olmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrası (6360 
sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, İdareden 1 (bir) personel, İdare dışından 1 (bir) personel 
olmak üzere toplam 2 (iki) uzman personelin Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmesi, il özel idaresi 
dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personelin en fazla 20 gün süreyle 
çalıştırılması ve bu personele, 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 1000 
gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda (brüt) 
günlük ödeme yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 06.01.2021 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan İlimiz 
Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi (Soğucak Kalıcı Konutları), A Blok, Birinci Kat, 38 ve 39 numaralı işyerlerinin 
Yalova Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılarak 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, aynı Kanunun 26. maddesinin (g) fıkrası ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi 
(Soğucak Kalıcı Konutları), 137 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan A Blok, Birinci Kat, 38 ve 39 numaralı 
işyerlerinin Yalova Belediyesi adına olan tahsisinin kaldırılarak, bahse konu işyerlerinin satışının yapılması ve 
satış işleminin mevzuat hükümleri çerçevesinde İl Encümeni marifetiyle gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, İl Özel İdaresinin kısıtlı 
olan bütçesinin rantabl kullanılarak önemli oranda yatırım ve hizmetlerin yapıldığını, yapılan yatırımların havadan 
bir Drone vasıtasıyla ve gelişen teknolojik cihazlarla çekiminin yapılması ve İdarenin web sitesinde yayınlanarak 
halkımızın bilgisine sunulmasının önemli olduğunu dile getirdi. Meclis üyelerinden Hüseyin İNCE ve İbrahim 
DÖNERTAŞ söz alarak, ilimizdeki kestane ağaları ve fidanı ile ormanlarla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini, 
küresel kuraklığın yaşandığı bu dönemde ormanlarımıza daha fazla önem verilmesinin bir görev olduğunu dile 
getirdiler. Meclis Üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, kestane ve meşe ağaçlarına zarar veren böcekler ile 
mücadele çalışmalarının olduğunu, belli bir aşamaya gelindiğini ve bu çalışmanın neticelendirilerek gerekli 
tedbirlerin alınmasının önemli ve yararlı olduğunu dile getirdi.  Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, hava 
şartlarının kurak geçmesi su ihtiyacını daha da arttırmakta olduğunu, bunun önüne geçmek için damlama 
sulama sistemine geçilmesi ve bunun için gerekli planlama ve çalışmaların yapılmasının önemli ve gerekli 
olduğunu söyledi.  
 
         Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Şubat ayında 
yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Şubat ayı olağan toplantısının 
01.02.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı 
Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2021 Yılı Ocak ayı olağan toplantısına son verildi.  
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