
 

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

         
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.02.2021 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.   
 
Gündem maddelerine geçmeden önce Meclis Başkanı tarafından, basına da yansıdığı gibi ilimizde bazı alevi 
kardeşlerimizin evlerine işaretler konulduğunu, bunun çok yanlış ve kabul edilemez olduğunu, bundan önce 
olduğu gibi bundan böyle de birlik, beraberlik ve güven içerisinde hep beraber ülkemize güzel hizmetler 
yapacağımızın gayreti içerisinde olacaklarını, bunu yapanların adaletin önünde hesap vereceklerini dile getirdi, 
ardından gündem konularının görüşülmesine geçildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.02.2021 tarihli 
önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi İdris DURMUŞ söz alarak, önerge 
içeriği ile ilgili meclisi bilgilendirdi. Meclis Başkanı; daha önce su konusunda ilimizde bir çalıştay yapıldığını, su ile 
ilgili verilerin mevcut olduğunu, önergede belirtilen çalışmanın ilimizin yararına olacağını ifade etti. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev 
Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 6’ncı maddesinin (b) fıkrası kapsamında;  küresel ısınma nedeniyle kuraklık 
tehdidinin arttığı günümüzde önem ve öncelikli olarak yeni stratejilerin geliştirilerek içme, kullanma ve tarımsal 
sulamaların etkin kullanımı, yeni su kaynaklarının bulunması gibi konuların değerlendirilerek; 1) İlçe bazında 
köylerimizin; içme ve kullanma suyu ile tarımsal sulama suyu yönüyle mevcuttaki kapasite, gölet ve su 
şebekelerinin güncellenmiş verileri ile ilgili durumları ile kapasite artırımı yapılabileceklerin teknik raporlarının 
hazırlanarak meclisimize sunulması, 2)1/50.000’lik planlarda geleceğe dönük öngörülen nüfus artışı, tarımsal-
hayvansal kapasite artış oranı projeksiyonu dikkate alınarak su konusunda olması gereken planlama ve yatırım 
stratejisi konusunda köylerimizin ilçe bazında güncel "Su Stratejisi ve Yatırımları Yol Haritası"nın 
meclisimizce belirlenmesi konularındaki çalışmaların neler olabileceği hususlarında rapor hazırlanarak meclisimize 
sunulması, 3) İl Özel İdaresi yetki sahasında suyun etkin ve verimli kullanılmasında karşılaşılan problemler ve 
çözüm önerilerinin neler olduğu, suyun asgari kullanımında toplumsal farkındalığın sağlanması, iklim dostu köy 
binalarının, yapıların ve yatırımların yapılması konularının değerlendirilerek rapor halinde il genel meclisine 
sunulması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, İlimizde yetkili (A) tipi 
muayene kuruluşu ile yapılan sözleşme kapsamında asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair 2020 
yılında uygulanmak üzere belirlenen yıllık periyodik kontrol bedelinin 2021 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl 
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclise havaleli 01.02.2021 tarihli ve 488 sayılı teklif 
yazıları okundu. İl Özel İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler nicesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlan üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarihli ve 150 sayılı kararıyla öngörülen 
ödeneğin, 02.09.2020 tarihli ve 166 sayılı meclis kararı ile yapılması kararlaştırılan Sugören, Fevziye, Akköy ve 
Çukurköy köy meydanları düzenlemesi işine yetmeyeceği anlaşıldığından, 02.08.2019 tarihli ve 150 sayılı meclis 
kararının revize edilmesi konusu müzakereye açıldı. 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 Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.    
   
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; 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; daha önce aldığımız kararda 
Çınarcık İşi El Sanatı işinde kullanılmak üzere gerekli olan eğitim materyallerinin temini için talepte bulunanlara İl 
Özel İdaresi bütçesinden maddi destek sağlanması ifadesi yer alıyor idi. Çınarcık Belediyesi ve Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı ile bu yönde ortaklaşa proje geliştirme çalışmalarının sürdüğünü, bu projenin hayata geçirilerek 
köylerimizde ticari ürüne dönüştürülmesinin önemli olduğunu ve bu iş ile iştigal edenlere ekonomik getirisinin 
olacağını ifade etti. 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 oyandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.02.2021 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.02.2021 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 dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde bulunan Tarihi Hacı Muratlar 
Mescidinin restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden teknik yetkili tarafından gelinen süreç ve teknik yönleriyle ilgili meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, adı geçen mescidin kültür mirası 
olarak tescil edildiği ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ödeneği ile bahse konu Fevziye Hacı 
Muratlar Mescidinin restore edilmesinin önünde herhangi bir engelin olmadığı anlaşılmış olup, söz konusu 
yapının mimarisine ve tescil kararına uygun olarak restore edilebilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılabilmesi 
için İl Özel İdaresi teknik elemanları ve işin uzmanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın 
yapılarak, yapının mevcut durumu, proje, keşif ve maliyetinin çıkartılarak komisyonlara iletilmesinden sonra 
konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının 
bakım, onarım ve tadilatının yapılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, Kabaklı Köyündeki eski okul binası ile ilgili benzer yönde karar 
alındığını ve o okulun onarım ve tadilatı süreci ile ilgili meclisin bilgilendirilmesini istedi. İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Altınova İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul 
binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak teknik ve mimari şartlara uygun şekilde “Etnografya Müzesi” 
olarak düzenlenmesi için, depreme dayanıklılığı açısından riskli yapı durumu, keşif ve maliyeti hakkındaki 
çalışmanın tamamlanarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
       
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.02.2021 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.02.2021 Çarşamba günü saat 15.30’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, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 
ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, Hüseyin İNCE’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak 
etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
        
Gündemin altıncı 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 
Kâğıthanesi’nin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden yetkili 



 

teknik eleman tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Başkanı; tescil edilmiş tarihi kültür varlıkları 
ile ilgili bir listenin bulunduğunu, listede ilimize bağlı ilçelerimizde birçok tarihi ve tescilli kültür varlığının mevcut 
olduğunu, meclis üyesi arkadaşlarımızın da kendi ilçelerinde mevcut olan ancak varlığı bilinmeyen tarihi eserlerle 
ilgili araştırma yapmalarının faydalı olacağını dile getirdi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, bu 
konuda iyi bir çalışmanın yapıldığını, Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhında kültür varlıklarının mevcut 
olduğunu, dolayısıyla Yeşil Mavi Turizm Yolunun da bu çalışmayla irtibatlandırılarak tespit edilecek kültür 
varlıklarının bu projeyle birlikte değerlendirilmesi ve tespit edilecek kültür varlıklarının İlimizin kültür mirasına 
kazandırılmasının önemli yararlı olacağını ifade etti.  Meclis Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, Armutlu 
bölgesinde tescilli birçok tarihi kültür varlıklarının olduğunu, bu varlıkların değerlendirilmesinin gerekli ve yararlı 
olacağı hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporları doğrultusunda 
gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; Yalova’mızın 19 Temmuz 2021 tarihinde düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle 2021 yılı Temmuz ayında bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif 
vb. bir dizi etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel 
İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü V. Nurşen ÖNGÜ konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, Yalova’nın geçmişi ve 
geleceği ile ilgili bilgininin ve hazırlığın program taslağında yer almadığını, İlimiz için önemli olan bu hususun 
programa dâhil edilmesinin yararlı olacağını dile getirdi. Üyelerden İdris DURMUŞ söz alarak, Türk dili ve 
medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO 
tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını, Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir 
değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize ve ilimize bir kez daha hatırlatılması ve Yunus Emre’nin mirası 
olan Türkçe’nin öneminin vurgulanması maksadıyla 2021/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen, 
ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin 
öncelikli yerine getirilmesi suretiyle Yunus Emre ve Türkçe Yılı Kutlamalarının Yalova’nın 100. Kurtuluş 
Yıldönümü etkinliği ile irtibatlandırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Valilik Makamının onayı ile Valinin Başkanlığında oluşturulmuş olan 
“Yalova’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri Yürütme Komitesi” tarafından hazırlanan taslak program dahilinde 
bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif vb. alanlarda günün anlam ve önemine uygun bir dizi etkinliğin tertiplenmesi 
ile ilgili devam etmekte olan çalışmaların bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.02.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.02.2021 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. 
 
Moğolistan Devletinin orta-kuzey kısmında yer alan, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ve turizm 
potansiyeli ile de öne çıkan Bulgan Vilayetinin, Ülkemizdeki bir muadiliyle kardeş kent ilişkisi kurmaya yönelik 
talebin değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları 
okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 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 sekizinci 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. 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 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi.  
 
Gündemin dokuzuncu 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 analizi 
raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; 
MARKA’ya sunulan proje içeriği ve gelinen süreç hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde; 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Doğu Marmara Kalkınma Ajansına (MARKA) sunulan projenin de dikkate 
alınarak, İl Özel İdaresi ve ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde, afet ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi 
raporunun hazırlanması ve hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması yönünde başlatılan 
çalışmanın tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.02.2021 Cuma günü saat 15.30’de İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.02.2021 Cuma günü saat 
15.30’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 mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 21.11.2020 tarihli ve 224 sayılı kararı ile onaylanan 
İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek karara bağlanması teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; köyün teknik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanı gibi ihtiyaçların 
karşılanması amacıyla, İl Genel Meclisinin 21.11.2020 tarihli ve 224 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde farklı 
şahıs ya da kurumlar tarafından yapılan itirazların, tabloda belirtildiği şekliyle kabul ve reddedilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı ile yapılması hedeflenen 
yatırım ve hizmetler itibariyle 2020 yılında yapılan faaliyetler, bu dönemde yapılan gerçekleşme ve bu 
gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN 
tarafından projeksiyon eşliğinde İl Genel Meclisine detaylıca bilgi sunuldu ve meclis çalışmalarına kaldığı yerden 
devam edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 01.02.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İl Genel 
Meclisinin 02.08.2019 tarihli ve 150 sayılı kararıyla öngörülen ödeneğin köy meydanları düzenlemesi işine 
yetmeyeceği anlaşıldığından, anılan kararın revize edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; malzeme, işçilik ve 
diğer faaliyetlere ilişkin fiyat artışlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarihli 
ve 150 sayılı kararıyla her bir köy meydanı için öngörülen ₺75.000,00 ödeneğin, yapılması kararlaştırılan köy 
meydanlarının günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi işlerine yetmeyeceği anlaşıldığından, İdarenin 
teknik elemanları tarafından proje, keşif ve maliyet dosyalarının hazırlanarak, yapılması kararlaştırılan köylerin 
köy meydanları düzenlemesi işlerinin proje ve keşif özeti doğrultusunda gerçekleştirilmesi, bedelinin ise İl Özel 
İdaresi bütçesinin Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Bakım ve Onarım Projesi faslında bulunan 
ödenekten karşılanması, İl Genel Meclisinin 02.08.2019 tarih ve 150 sayılı kararının bu şekilde tashih edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 04.02.2021 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti Moğolistan Devletinin orta-
kuzey kısmında yer alan Bulgan Vilayetinin, Ülkemizdeki bir muadiliyle kardeş vilayet ilişkisi kurmaya yönelik 
talebin değerlendirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; iki şehir arasında karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmak, kentin 



 

ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, hizmet sunumu kalitesini artırmak, sürdürülebilir kalkınma, iklim 
değişikliği, sosyal gelişme gibi ortak konularda farklı bakış açılarından faydalanmak, tecrübe paylaşımında 
bulunmak, tarım ve hayvancılık, kültür ve turizm konularında uzun vadeli ve ortak amaca dayanan projeler 
geliştirerek hayata geçirmek amacıyla, Moğolistan Devletinin orta-kuzey kısmında yer alan, temel geçim kaynağı 
tarım ve hayvancılık olan ve turizm potansiyeli ile de öne çıkan Moğolistan Devletinin Bulgan Vilayeti ile Yalova 
Vilayetinin Kardeş Vilayet olması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Mustafa SELVİ, Murat KAYA ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 05.02.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge 
sahiplerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi gereğince, İlimiz Çınarcık İlçesi Şenköy 
Köyünde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin oradan kaldırılarak, 
mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy tüzel kişiliğine ait olan arazi üzerine yapılması, bu iş ve işlemler 
yapılırken uygun maliyet ve işlevselliğin ön planda tutulması, giderlerinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili 
tertibinden karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Mart ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Mart ayı olağan toplantısının 01.03.2021 
Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2021 Yılı Şubat ayı olağan toplantısına son verildi.  


