
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.03.2021 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; Yalova İl Özel İdaresi’nin de üyesi olduğu Yalova İli Yerel Yönetimleri 
Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası 
tarafından kredi kullandırılarak yürütülmesi için İller Bankası A.Ş’den kredi talebinde bulunulması konusu 
müzakereye açıldı. Meclis Başkanı ve Birlik Üyesi Fürkan ATEŞ tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzekkereye neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının son birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oyladı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; Milli mücadele döneminde İlimiz Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 
tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına bir Şehitlik ve Anıt yapılması konusu 
müzakereye açıldı. Meclis Başkanı; Akköy Köyünde mevcut şehitliğin, şehitlerimizin hatırasına uygun bir şekilde 
yeniden düzenlendiğini, Çınarcık İlçemizin sınırları içerisinde de Ermeni ve Rum Çeteler tarafından katledilen 
şehitlerimizin bulunduğu mezarlıkların olduğunu, bunların araştırılarak günümüz şartlarına ve şehitlerimizin 
hatırasına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
   
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İlimizde yetkili (A) tipi muayene kuruluşu ile asansörlerin periyodik 
kontrollerinin yapılmasına dair protokol çerçevesinde, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanları içerisinde 
bulunan yapılara ait asansörlerin yıllık periyodik kontrol bedeli ve periyodik kontrol bedelinin belirlenmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan yapılara ait 
asansörlerin periyodik kontrollerinin yaptırılabilmesi amacıyla, İlimizde yetkili olan (A) tipi muayene kuruluşu ile 
İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol çerçevesinde periyodik kontrolleri yapılacak asansörler için 2020 yılında 
uygulanmak üzere belirlenen bedellerde Yeniden Değerleme Oranı olan %9.11 oranında artış yapılarak; (0-5) 
kat arası asansörlerin yıllık periyodik kontrol ücretlerinin ₺327,00 (üç yüz yirmi yedi Türk lirası) + İİP + KDV, (6-
10) kat arası asansörlerin yıllık periyodik kontrol ücretlerinin ise ₺380,00 (üç yüz seksen Türk lirası) +İİP +KDV 
olarak belirlenmesi, belirlenen yıllık periyodik kontrol bedellerinin %10’u oranındaki tutarın İdare gelir payı 
olarak alınması, periyodik kontrol bedellerinin %100’ünün ise takip kontrol bedeli olarak tahsil edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde 
yeni stratejilerin geliştirilerek önem ve öncelikli olarak içme, kullanma ve tarımsal sulamaların etkin kullanımı, 
yeni su kaynaklarının bulunması, iklim dostu köy binalarının, yapıların ve yatırımların yapılması konusunda 
çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Genel Meclis 
üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, komisyon toplantısında konunun etraflıca tartışıldığını, kuraklık ve 
pandemi süreci içerisinde konunun bir kat daha önem kazandığını, verimli bir çalışmanın yapılması halinde su 
konusunda yaşanan problemin daha aza indirilmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Meclis üyelerinden 
Ömer ASLAN söz alarak, içme, kullanma ve tarımsal sulama konusunda bir seferberlik içerisinde elbirliğiyle 
çözüm yollarının aranması gerektiğini, köylerimizde etraflıca çalışmalar yapılarak nerelere gölet yapılacağı, suyun 
daya etkin ve verimli kullanılması için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ile birlikte DSİ ve Bakanlıklardan 
destek alınarak çözüm yollarının üretilmesinin gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis üyelerinden Oktay 
ATİK söz alarak, suyun tüketimi, kayıp ve kaçakların önlenmesi konularında detaylı çalışmalar yapılarak suyun 
etkin ve verimli kullanılması ve halkın kuraklık konusunda bilinçlendirilerek su israfının önüne geçilmesi, 
günümüzde çok açık bir şekilde hissedilen kuraklık ve buna bağlı olarak yaşanan ve yaşanabilecek su sıkıntısının 
giderilmesi için alternatif çözüm önerilerinin geliştirilerek hayata geçirilmesinin hayati önemde olduğunu dile 
getirdi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin sorumluluk 
sahasında suyun etkin ve verimli kullanılmasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerilerinin neler olduğunun 
araştırılması, suyun asgari kullanımında toplumsal farkındalığın sağlanması, iklim dostu köy binalarının, yapıların 
ve yatırımların yapılması hususlarında İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun komisyonlara 
iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
husussu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.03.2021 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI MART AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.03.2021 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.   
 
İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan ve belediye mücavir alanı dışında kalan köylerdeki 
sokak hayvanlarının toplatılması, sağlık bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması ve alındıkları ortama 
geri bırakılması için Armutlu İlçesine bağlı köylerde, Armutlu Belediyesi ile merkez ve diğer ilçelere bağlı mücavir 
alan dışında kalan köylerde ise Yalova Belediyesi ile protokol yapılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine 
yetki verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, 
Armutlu Belediyesi ile Armutlu köyleri için Yalova Belediyesi ile Yalova köyleri için protokol yapılmasının daha 
doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki 
olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oyladı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından mahallinde yapılan arazi ölçümü neticesinde gölet yapımına uygun 
proje alanı tespit edilmiş olup, köy muhtarlığı tarafından finanse edilecek sulama göleti yapım işinin 
Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilmesi, teknik ve kontrol hizmetlerinin İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesi, 
Kaymakamlık ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek İş Ortaklığı Protokolünü imzalamak üzere İl Özel İdaresi 
Genel Sekreterinin yetkilendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
teklif yazıları okundu. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, muhtarlarımızın inisiyatif alması ve kendi 
bütçe imkanları gölet yapmalarının takdire şayan olduğunu, bu tür örneklerin çoğalmasını ümit ettiklerini ve bu 
tür yatırımların köylerimizin kalkınmasına da katkı sunacağını ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oyladı ve oybirliğiyle 
kabul edildi.   
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde mevcut kara yolu üzerinde 
şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin buradan kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan 
ve köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerine yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis üyelerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; uygun maliyet ve işlevselliğin ön planda 
tutularak İdare tarafından detaylı bir çalışma yapılması, konu ile ilgili proje, keşif ve maliyetinin çıkartılarak 
komisyonlara ulaştırılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde bulunan Tarihi Hacı Muratlar 
Mescidi’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teknik elemanı tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
      
Gündemin yedinci 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. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teknik 
elemanı 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 düzenlenebilmesi için 
İdarenin teknik elemanları ve işin uzmanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak 
mevcut durumu, proje ve keşif özetinin çıkartılarak ilgili Bakanlıklara gönderilmesi ve Bakanlıklardan ödenek 



 

temini talebinde bulunulması, konu ile çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin 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 edilerek ilimizin kültür mirasına 
kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teknik elemanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporları doğrultusunda ilimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut 
kültür varlıklarının röleve ve restore edilerek Yalova’mızın kültür mirasına kazandırılması yönünde İdare 
tarafından başlatılan çalışmanın sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.03.2021 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI MART AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.03.2021 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, 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, iki gün 
süreyle izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi.  
         
Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresi adına temsil yetkisi bulunan Vali 
Yardımcısı İrfan DEMİRÖZ'ün başka bir ile atanması nedeniyle yerine bir asil üyenin seçilmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 02.03.2021 tarihli ve 958 sayılı teklif yazıları okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu Müteşebbis Heyette İl Özel İdaresini temsilen görev almak üzere 
Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin ATÇI’nın asil üye olarak seçilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi.  
         
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ile meclis üyelerinden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ,  Ertan ŞENER ve 
Hüseyin İNCE tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.03.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Merkez İlçesi, Safran Köyünde bulunan ve ‘Paşaköy Suyu’ 
olarak bilinen kaynak suyu köy meydanında bulunan iptidai bir çeşmeden akmakta ve hemşerilerimiz bu sudan 
faydalanmaktadır. Safran Köyünün tanıtımı ve gelişimine katkıda bulunmak ve sudan sıhhi şartlarda 
yararlanılmasını temin etmek amacıyla mimari yapıya uygun köy çeşmesinin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 
yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan “Yalova’nın 
25 Yılı” başlıklı rapor ile ilgili Meclis Başkanı tarafından meclise özet halinde bilgi sunuldu. MARKA Yalova Destek 
Ofisi Koordinatörü Murat ÖZTÜRK tarafından başlıklar itibariyle meclise bilgi verildi. MARKA Proje Yetkilisi 
tarafından projeksiyon eşliğinde maddeler halinde detaylı bir şekilde meclise bilgi sunuldu, ardından gündemin 
onuncu maddesine geçildi. 
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2020 Yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında hazırlatılan “Yalova’nın 25 Yıllık Gelecek Perspektifi” konusu müzakereye açıldı. Meclis 
Başkanı tarafından genel hatlarıyla rapor hakkında meclise bilgi verildi. Raporu hazırlayan Firma yetkilisi 
tarafında projeksiyon eşliğinde maddeler halinde detaylı bir şekilde meclise bilgi sunuldu. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.03.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 05.03.2021 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, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 
ALFAT toplantıya iştirak ettikleri, İzinli olan Atalay BEŞTAŞ’ın toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda 
metruk bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore 
edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü teknik elamanı tarafından konu ile ilgili yapılan 
çalışma, gelinen aşama, mevcut durumu ve bundan sonra yapılacaklar hakkında meclisi bilgilendirildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci 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 
v.b. bir dizi etkinlik düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis Başkanı; 2021 yılı içerisinde bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif alanda yapılacak toplantı, konferans ve 
organizasyonlarla ilgili meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi, Valilik Makamının onayı ile oluşturulan Yürütme Komitesi kanalıyla hazırlanan Yalova'nın Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında düzenlenecek etkinlikler için İl Özel İdaresi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertibinden gerekli maddi desteğin sağlanması ve konu ile ilgili hazırlık 
çalışmalarının tamamlanmasından sonra neticesinin meclisin bilgisine sunulması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü 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. Meclis üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak,yeşil mavi seyir yolu üzerinde bulunan 
ve yıpranmış olan tabelaların ve durakların bakım ve onarım işleri ile yenilenme çalışmalarının yapılması 
konusunun rapora ilave edilmesinin gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Meclis üyelerinden Resul  ÇİFTÇİ söz 
alarak, insanlarımızın rahatça seyahat etmeleri için ilgili alanlara yönlendirme tabelalarının konulmasının yararlı 
olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, tabelaların ve durakların bakım ve onarım hususu ile 
yenilenmesi hususlarının ilavesiyle rapor doğrultusunda komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin on dördüncü 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 
tarafından ihale süreci ve diğer çalışmalar hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; anlık ve kuvvetli yağışların neden olacağı taşkınlar ve sellerin zararlarının 
önlenmesi, akarsu yataklarının doğal akış dengesinin korunması, taşkın suların kısa zamanda deşarj edilmesi, 
yağmur kanallarının yeterli olup olmadığı konularının gözden geçirilerek, ani sel ve taşkınların verebileceği 
zararların azaltılması, aşırı yağışlar, kuraklık vb. durumlarda risk teşkil edecek, aynı zamanda vatandaşlarımızın 
can ve mal emniyetini tehlikeye atacak risklerin tespit edilerek bertaraf edilmesi amacıyla Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansına (MARKA) sunulan projenin tamamlanmasından sonra afet ve doğa olaylarına ilişkin genel risk 
analizi raporunun hazırlanarak meclisin bilgisine sunulması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.03.2021 Cuma günü saat 16.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Mart ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.03.2021 Cuma günü saat 
16.00’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.   
 
Gündem maddelerine geçmeden önce Meclis Başkanı şahsı ve meclis adına Bitlis’te helikopter kazasında şehit 
olan 11 askerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu ve meclis çalışmalarına geçildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 05.03.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge 
sahiplerinden Murat KAYA tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Çalıca köyünde bulunan ve muhtarlığa ait olan hizmet binasının da 
bulunduğu köy konağının İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile gerekli bakım ve onarım işinin yaptırılması teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 05.03.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde halihazırda açık düğün 
alanı olarak kullanılan yerde, İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile köy nüfusuna uygun büyüklükte çok amaçlı salon 
yapılması teklifinin, incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 05.03.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı İskele Mevkiinde, 
özellikle yaz döneminde yoğun turist akını olan bölgede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yerlerde gerekli 
tadilat, bakım ve çevre düzenlemesi çalışmasının yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci 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; yeni gelen 
taleplerin olduğunu, bu taleplerin projeye dönüştürülerek hayata geçirildiğini, vatandaşlarımız, ekonomilerini 
doğrudan etkileyen bür tür projelerin uygulanmasından dolayı menun olduklarını, kalıcı olan ve vatandaşlarımıza 
doğrudan yarar sağlayacak bu tür projelerin hayata geirilmesine devam edeceklerini dile getirdi. İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Selim KARAHAN; gelir getirici mahiyette projeler ile ilgili yapılmış olan ve yapılacak çalışmalar 
hakkında hazırlık yapıldığını ve bu hazurlığın meclisin bilgisine sunulacağını 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 ve akabinde İl Genel Meclisinde 
değerlendirilerek karara bağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı 
Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından 
değerlendirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve 933 sayılı teklif 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu faaliyet raporunun incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan toplantısının 01.03.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma 
ve İşletme Birliği Lot İnşaatı işi ile ilgili işlemlerin İller Bankası tarafından kredi kullandırılarak yürütülmesi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot (Çöp Döküm Sahası) İnşaatı 
işinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 51. maddesi doğrultusunda İller Bankası A.Ş.den ₺615.564,65 (altı 
yüz on beş bin beş yüz altmış dört Türk lirası altmış beş kuruş) kredi kullandırılarak yürütülmesi, krediye konu 
işle ilgili her türlü işlemi yapmaya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN’ın yetkilendirilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan toplantısının 02.03.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk 
alanında bulunan ve belediye mücavir alanı dışında kalan köylerdeki sokak hayvanlarının toplatılması, sağlık 
bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması ve alındıkları ortama geri bırakılması amacıyla belediyeler ile 
protokol yapılması için İdareye yetki verilmesi teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde,  talep 
ve teklifte bulunan belediyeler ile başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve barınma yerlerinin yapımı 
konusunda çalışma yapılması ve protokol imzalaması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi 
ifadesinin ilavesiyle komisyon raporlarında belirtildiği gibi; başıboş köpek cinsi sokak hayvanlarının toplanması, 
toplatılması, sağlık bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması, alındıkları ortama geri bırakılması iş ve 
işlemlerin hazırlanacak protokol doğrultusunda yürütülmesi için Armutlu İlçesine bağlı köylerde, Armutlu 
Belediyesi ile Merkez ve diğer ilçelere bağlı mücavir alan dışında kalan köylerde ise devam etmekte olan 
çalışmanın ivediliği, nitelik ve niceliği ile belediyenin barınma yerleri ve iş görme kapasitesine bağlı olarak Yalova 
Belediyesi ile protokol yapılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi, diğer belediyelerin bu 
yöndeki çalışmaları ve talepleri olması halinde bu belediyeler ile de sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 
konusunda hazırlanacak protokolü imzalamak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mart ayı olağan toplantısının 02.03.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından 
mahallinde yapılan arazi ölçümü neticesinde Dereköy Köyünde tespit edilen alanda Kaymakamlık tarafından 
yapılacak sulama göletinin teknik ve kontrol hizmetlerinin İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesi için 
düzenlenecek İş Ortaklığı Protokolünü imzalamak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin yetkilendirilmesi teklifi 
hakkında ilgili komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy Köyünde bulunan mevcut kazı-dolgu göleti 
yakınlarına, köy bütçesinden ilave bir gölet yapılması için Özel İdaresi teknik elemanları tarafından mahallinde 
yapılan arazi ölçümü ve çalışmaları neticesinde gölet yapımına uygun proje alanı tespit edilmiş olup, Köy 
Muhtarlığı tarafından finanse edilecek sulama göleti yapım işinin Çiftlikköy İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 
tarafından gerçekleştirilmesi ve İl Özel İdaresi tarafından teknik ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi için 
Kaymakamlık ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek İş Ortaklığı Protokolünü imzalamak üzere İl Özel İdaresi 
Genel Sekreterine yetki verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Dilek ve Temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, geçen ay meclisin 
bilgisine sunulan İl Özel İdarenin 2020 yılı faaliyetlerinin ilçe bazında tasnifi yapılmış şekilde hazırlık yapılarak 
meclisin bilgisine sunulması talebinde bulundu. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Nisan ayında yapılacak 
olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Nisan ayı olağan toplantısının 
05.04.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı 
Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2021 Yılı Mart ayı olağan toplantısına son verildi.  


