
 
 

 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 17.05.2021 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, Uluslararası kamu oyunda takip ettiğimiz İsrail 
devletinin Filistin halkına yapmış olduğu katliam ve zulmü İl Genel Meclisi olarak kınadığını ve Filistin halkının 
yanında olduğumuzu ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin biran önce İsrail devletinin Filistin halkına yapmış 
olduğu zulüm ve katliam karşısında hareket geçmesini temennisini dilediğini dile getirdi. Meclis üyelerinden 
Oktay atik söz alarak, CHP Yalova İl Genel Meclis Üyeleri olarak bizlerde İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü 
kınıyoruz. Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı 
özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsız mücadelesini savunmaya devam ederek Uluslararası Ceza Mahkemesinin 
ivedilikle harekete geçmesini temenni ittiklerini belirtti. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Resul ÇİFTÇİ, Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 17.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
Üyelerinden Resul Çiftçi söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen;  İdaremiz tarafından köy yollarının bir çoğu yapılmış durumda, ancak esas ekonomik yönden katkı 
sağlayacak ve tarımsal faaliyetini sürdürebilmek için, bakım ve onarım yapılacak olan yol ağına arazi yollarının 
dahil edilerek malzemeli ve makinalı bakımının İl Özel İdaresi tarafından yapılması teklifinin İl Genel Meclisinin 
bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması 
Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.        
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
17.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden İsmail Akar 
söz alarak konu hakkında meclise  bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; geçmişte 
idaremiz tarafından yapılan ve şuanda Termal Belediyesi idari sınırlarında kalan Termal Ortaburun yolunun, 2021 
yılı sıcak asfalt bozulan yolların tamir ve bakım kapsamına alınarak İl Özel İdaresi tarafından tamir ve bakımının 
yapılması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek 
bir rapor halinde meclise sunulması Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2020 Mali 
Yılı Kesin Hesabının İl Genel Meclisince incelenerek karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu kesin 
hesap teklifinin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuş Köyü köy binasının bakım ve onarım işinin 
yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Necat AKIN söz alarak, köy binalarına yapılan 
bakım ve onarımlar hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi, İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuş Köyü köy binasının hazırlanacak proje ve keşif özeti doğrultusunda İl 
Özel İdaresi imkânları ile onarımının yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü) 2021 yılı bütçesinin (Köy Binaları ve Sosyal Tesis Binaları Yapım Bakım Onarım Proje) faslında 
bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi Nüfus Müdürlüğünün yeni konsepte uygun hale 
getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık tarafından gönderilecek ₺100.000,00 ödeneğin 
eksik kalan kısmının İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi,  İlimiz, Termal İlçesi Nüfus Müdürlüğünün yeni konsepte 
uygun hale getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık tarafından gönderilecek 
₺100.000,00 ödeneğin eksik kalan kısmının İl Özel İdaresi tarafından karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 



 
 

 

  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 18.05.2021 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 18.05.2021 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, 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 
toplantıya iştirak ettikleri, Ertan ŞENER ile Hüseyin İNCE’ nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya 
iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçeleri okundu, 
izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.  

         
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 18.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy köyümüzün aşağı mahalle 
köy camisinin yanından geçen yol seviyesinin yüksek olması nedeniyle can ve mal güvenliği yönüyle tehlike 
oluşturmaktadır. Teknik yönüyle çalışma yapılarak tehlike oluşturan mevcut durumun giderilmesi amacıyla cami 
avlusu ve yol arasındaki bölgede cami avlusuna duvar yapılması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan 
toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 18.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç 
köyümüzün İstiklal Caddesi, Kılıç ilkokulu ile köy merkezi arasındaki yaklaşık 100-150 m. alanda yağmur 
suyundan kaynaklanan ve yolda kısım kısım çökmeler oluşarak ulaşım açısından tehlike arz etmektedir. İlgili 
alanda teknik çalışmanın yapılarak su ile ilgili altyapı ve yol kenarına kanal yapılarak suyun oluşturduğu problem 
giderildikten sonra yolun yeniden yapılması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son 
birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar 
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 18.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
Üyelerinden Murat Kaya söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz Çınarcık İlçesi Kocadere Köyü Köy Tüzel Kişiliğine ait 151 ada 22 nolu parsel üzerinde 
planlanan futbol antrenman sahası projesinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle İl Özel İdaresi kısıtlı olan 
bütçesi ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, bahse konu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan aynı 
zamanda yapımı önem ve öncelik arz eden futbol antrenman sahasının projesinin hayata geçirilmesi için Gençlik 
ve Spor Bakanlığına sunularak Bakanlıktan ödenek temini talebi bulunulması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki 
olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması Plan ve 
Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; Merkez İlçe, Safran Köyünde bulunan ve ‘Paşaköy Suyu’ olarak da 
bilinen kaynak suyunun akmakta olduğu köy meydanında bulunan iptidai çeşmenin, köyün tanıtımı ve gelişimine 
katkıda bulunmak ve sudan sıhhi şartlarda yararlanılmasını temin etmek amacıyla mimari yapıya uygun bir 
şekilde yeniden imar edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı konu hakkında düşüncelerine meclise iletti. Meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak konu hakkında 
meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Safran Köyünün 
tanıtımı ve gelişimine katkıda bulunmak ve sudan sıhhi şartlarda yararlanılmasını temin etmek amacıyla, mimari 
yapıya uygun bir şekilde İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yeniden imar edilmesi için İdarenin teknik elemanları 
ve işin uzmanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak yapının mevcut durumu proje, 
keşif ve maliyetinin çıkartılarak, proje ve kesif özeti doğrultusunda idare tarafından mimarisine uygun bir çeşme 
yapılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan;  İlimiz, Çınarcık İlçesi, Çalıca köyünde bulunan  ve muhtarlığa ait olan 
hizmet binasının da bulunduğu köy konağının İl Özel İdaresi bütçe imkaları ile gerekli bakım ve onarım işinin  



 
 

 

yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Çalıca Köyünde bulunan ve Köy Muhtarlığı 
tarafından hizmet binası olarak kullanılan köy konağının bakım ve onarım işinin yaptırılabilmesi için, İdarenin 
teknik elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması suretiyle proje, keşif ve 
maliyetinin çıkartılarak onarımımın yapılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı 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, öncelikle Sugören- 
Hüyüktepe-Burhaniye Köyü arasındaki yolun iş sezonu içerisinde asfalt sathi kaplama yapılması, bu yöndeki 
çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 19.05.2021 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 19.05.2021 Pazartesi günü saat 10.00’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, 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. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce Meclis Başkanı tarafından, yeni kurulan Memleket Partisinin ülkemiz ve 
siyasetimiz için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak meclisimizde Memleket Partisini temsilen iki 
üyemizin olduğunu onlara da yeni siyasi hayatlarında meclisimiz için ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileyerek, bu arkadaşlara başarılar diledi. Meclis üyelerinden Ertan Şener Söz alarak dilekleri için 
Başkana teşekkür etti. Yalova ve Memleketimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. 19 Mayıs 2021 
Atatürk’e Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 
tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum dedi. Meclis Başkanı söz alarak, Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz 
şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz ve 19 Mayıs 2021 Atatürk’e Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramımızı kutluyorum dedi.  Meclis üyelerinden Ömer Aslan söz alarak önce mecliste bulunan tüm genç meclis 
üyelerimin ve idare çalışanlarının 19 Mayıs 2021 Atatürk’e Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 
Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Meclis üyelerinden Oktay Atik 
söz alarak 19 Mayıs 2021 Atatürk’e Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutladı ve  Atatürk ve silah arkadaşlarını  
ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz dedi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Mustafa SELVİ ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 19.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
Üyelerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdür V. Necat AKIN konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Yalova İli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Çınarcık 
İlçesi, Kocadere Köyü sınırları içerisinde planlanan “Kentsel Yerleşik Alan, Kentsel Gelişme Alanı, Tercihli 
Kullanım Alanı, Günübirlik Turizm Alanı vb.” kullanım kararları getirilen alanlara ilişkin alt ölçekli 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının başlatılması aynı zamanda yürürlükte 
bulunan Kocadere imar planlarının revizyonu çalışmasının yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Resul ÇİFTÇİ, Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 19.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Başkanı konu hakkında 



 
 

 

düşüncelerine meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Altınova İlçesi Örencik 
Köyüne köy muhtarlığı tarafından finanse edilerek sulama göleti yapılması planlanmadır. İl Özel İdaresi 
tarafından gölet yapılabilmesi için uygun proje alanı tespit edilerek, teknik ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi 
teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci 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. İl Özel İdaresi 
Strateji Birim teknikeri Mustafa ÖZÇELİK söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Başkanı konu 
hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon raporlarında belirtildiği gibi, proje 
hazırlanarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansına (MARKA) sunulduğu, sunulan projenin kabul gördüğü ve MARKA 
tarafından çalışmalara başlandığı anlaşılmış olup,  MARKA’nın belirlediği firmanın çalışmalarının tamamlamasının 
ardından İl Özel İdaresi-AFAD ve DSİ gibi ilgili İdareler tarafından müşterek çalışma yapılması, bu çalışmaların 
neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci 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 söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis üyelerinden İbrahim 
DÖNERTAŞ söz alarak, proje konusundaki görüşlerini meclise iletti. Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, 
konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ konu hakkındaki düşüncelerini ve projeler 
hakkındaki düşüncelerini meclise ifade etti. Meclis üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, Altınova olarak kivi 
konusunda patent alınımı bu konudaki aşamaları ve gelişmeleri meclise anlattı. Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI 
söz alarak muhtarları bir araya getirilip İdare tarafından imar mevzuatı ile ilgili eğitim verilmesinin projeler 
kapsamında yararlı olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı söz alarak, bu konuda idare ile ortak bir çalışma yapılıp 
Sayın Valimizin de katılımının sağlanarak muhtarlarımıza İmar mevzuatı ile ilgili eğitim verilmesinin yararlı 
olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, katma değeri 
yüksek ve vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak hayvansal ve tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif 
projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, yapılmış ve yapılacak olan çalışmaların neticesinin 
bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine 
(Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı konu hakkında 
meclise bilgi verdi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN konu hakkında meclise bilgi 
verdi. Meclis Üyelerinden İsmail AKAR söz alarak. Konu hakkında görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç 
müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için 
Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) ve diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde gerekli alternatif çalışmaların 
yapılarak yer tespitinin yapılması, bu yönündeki çalışmaların tamamlanmasın ardından konunu bir rapor halinde 
meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 20.05.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 20.05.2021 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.   
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ ve Atalay BEŞTAŞ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben 
verilen 20.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyelerinden 
Atalay BEŞTAŞ söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis üyelerinde İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, 
konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN konu 
hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Çevre ve Şehircilik 



 
 

 

Bakanlığınca onaylanan Yalova İli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Armutlu İlçesi, Fıstıklı ve Kapaklı Köy 
sınırları içerisinde planlanan “Tercihli Kullanım Alanı, Günübirlik Turizm Alanı, Sanayi Alanı vb.” kullanım kararları 
getirilen alanlara ilişkin alt ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
çalışmalarının başlatılması aynı zamanda yürürlükte bulunan Fıstıklı ve Kapaklı imar planlarının revizyonu 
çalışmasının yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve  oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Resul ÇİFTÇİ, Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 20.05.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz Altınova İlçesi Çavuşçitliği Köyü köy mezarlığı içerisinde bulunan tuvalet ve depo 
binasının bakım onarımının yapılması ile mezarlık içine cenaze merasimleri için 9x15 metre ebatlarında çelik 
konstrüksiyon üstü kapalı yapılması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu 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 teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı söz alarak, konu hakkında 
meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Milli mücadele 
döneminde İlimiz, Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen 
hemşehrilerimiz anısına uygun olarak, İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bir Şehitlik ve Anıt yapılması için 
Çınarcık Belediyesi ile protokol yapılması, varsa mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulması ve İdarenin teknik 
elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, proje, keşif ve maliyeti gibi hususlarda 
yapılacak çalışmanın sonucunun yazılı olarak komisyonumuza iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN konu hakkında meclise bilgi verdi.  
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi,  İlimizin sınırları içerisinde bulunan ve 
her biri ayrı bir tarihi değer taşıyan eserlerin ortaya çıkarılarak Yalova’mızın kültür mirasına kazandırılması 
çalışmaları kapsamında, 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 yapılarak kültür mirasımıza kazandırılması için, İdarenin teknik elemanları ve işin uzmanları 
tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, yapının mülkiyet ve imar durumu, proje, keşif ve 
maliyeti gibi hususlarda çalışma yapılarak sonucunun yazılı olarak komisyonumuza iletilmesinin ardından 
konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci 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 Kültür ve İstimlak Müdürlüğünde görevli Mimar Hüseyin ERSOY söz 
alarak, projede gelinen durum hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde bulunan ve kültür varlıklarına tescilli 
olmayan Tarihi Hacı Muratlar Mescidinin ilimizin kültür mirasına kazandırılması amacıyla tescil edilmesi için 
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuruda bulunulmuş, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun aldığı karar ile 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, anılan kurul kararının komisyona ulaştırılması ve tahsis edilecek 
ödenek hakkında komisyonun bilgilendirilmesinin yanı sıra İl Özel İdaresi teknik elemanları ve işin uzmanları 
tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, yapının mevcut durumu, proje, keşif ve 
maliyetinin çıkartılarak söz konusu yapının mimarisine ve tescil kararına uygun olarak bütçe imkânları 
çerçevesinde restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü 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 söz alarak konu hakkında meclise bilgi verdi. 
İl Özel İdaresi Kültür ve İstimlak Müdürlüğünde görevli Mimar Hüseyin ERSOY söz alarak, tescil izni konusunda 
geldikleri aşamaları ve proje hakkında meclise bilgi verdi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi,  Altınova İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının teknik ve 
mimari şartlara uygun şekilde “Etnografya Müzesi” olarak düzenlenmesi için tescil ve tahsis işlemlerinin 
yapılması suretiyle İdarenin teknik elemanları ve işin uzmanların 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 komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 21.05.2021 Cuma günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 21.05.2021 Cuma günü saat 
15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
Meclis Başkanı söz alarak, toplantı gündem maddelerinin görüşmesi bitiminde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Selim KARAHAN tarafından idarenin 3 aylık faaliyetleri hakkında meclise bilgi sunacağını ve onun sunumunun 
ardından da AFAD Müdürlüğünden gelen yetkili arkadaşımız tarafından meclise bilgi verileceğini iletti.  
 
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 
Kâğıthanesi’nin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı söz alarak, konu hakkında meclise bilgi verdi. İl Özel 
İdaresi Kültür ve İstimlak Müdürlüğünde görevli Mimar Hüseyin ERSOY söz alarak, konu hakkında meclise bilgi 
sundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi , 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 komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; Küresel ısınmanın neden olduğu içme, kullanma ve tarımsal 
sulamaların etkin kullanımı için çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 konularında İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun 
komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy köyümüzde 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İlimiz Çınarcık İlçesi 
Şenköy Köyünde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin bulunduğu 
yerden kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerine yapılması, bu iş ve 
işlemler yapılırken 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. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 17.05.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilen; Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Mali Yılı Kesin 
Hesabı hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; kesin hesabı oluşturan hesap ve işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ve 
herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu Kesin Hesabın onaylanması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 17.05.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 17.05.2021 
tarihli önergelerinde belirtilen; İdaremiz tarafından köy yollarının bir çoğu yapılmış durumda, ancak esas 
ekonomik yönden katkı sağlayacak ve tarımsal faaliyetini sürdürebilmek için, bakım ve onarım yapılacak olan yol 



 
 

 

ağına bağlı yollarla birlikte köy arazi yollarının malzemeli ve makinalı bakımının İl Özel İdaresi tarafından 
yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; Söz Konusu arazi yollarının kadastral veya kadim yolların İl Özel İdaresinin 
imar sorumluluk alanı farkı göz edilmeden il genelinde öncelikli ve zorunlu hizmetler aksatılmadan bir program 
dahilinde idarenin iş makinası imkanları ile makinalı ve malzemeli bakımlarını yapılması, ayrıca zaman zaman 
kamu kurumlarından gelen makine malzeme ihtiyaç talepleri olması halinde kısa süreli taleplerin asli işlerin 
aksatılmadan yapılması şartıyla kamu menfaati göz önünde bulundurularak taleplerin karşılanması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 17.05.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 17.05.2021 
tarihli önergelerinde belirtilen, geçmişte idaremiz tarafından yapılan ve şuanda Termal Belediyesi idari 
sınırlarında kalan Termal Ortaburun yolunun, 2021 yılı sıcak asfalt bozulan yolların tamir ve bakım kapsamına 
alınarak İl Özel İdaresi tarafından tamir ve bakımının yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Termal Belediyesi idari 
sınırlarında kalan Termal Ortaburun yolunun, İdaremizin 2021 yılı sıcak asfalt bozulan yolların tamir ve bakım 
kapsamına alınarak, İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminde bulunan ödenek imkanları çerçevesinde 
bakım ve onarım yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 18.05.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 18.05.2021 
tarihli önergelerinde belirtilen, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy köyümüzün 
aşağı mahalle köy camisinin yanından geçen yol seviyesinin yüksek olması nedeniyle can ve mal güvenliği 
yönüyle tehlike oluşturmaktadır. Teknik yönüyle çalışma yapılarak tehlike oluşturan mevcut durumun giderilmesi 
amacıyla cami avlusu ve yol arasındaki bölgede cami avlusuna duvar yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, 
Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyü,  Aşağı Mahallede bulunan camiinin yanından geçen yol seviyesinin yüksek 
olması nedeniyle can ve mal güvenliği yönüyle tehlike oluşturmakta olup, İdare tarafından teknik yönleriyle 
gerekli çalışmanın yapılarak proje, keşif ve maliyetinin hazırlanması, tehlike oluşturan durumun giderilmesi için 
hazırlanacak proje ve keşif özeti doğrultusunda cami avlusu ve yol arasındaki bölgeye duvar yapılması, bedelinin 
ise İl Özel İdaresi (Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü)) bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 18.05.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 18.05.2021 
tarihli önergelerinde belirtilen, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç köyümüzün İstiklal 
Caddesi, Kılıç ilkokulu ile köy merkezi arasındaki yaklaşık 100-150 m. alanda yağmur suyundan kaynaklanan ve 
yolda kısım kısım çökmeler oluşarak ulaşım açısından tehlike arz etmektedir. İlgili alanda teknik çalışmanın 
yapılarak su ile ilgili altyapı ve yol kenarına kanal yapılarak suyun oluşturduğu problem giderildikten sonra yolun 
yeniden yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kılıç Köyü, İstiklal Caddesi Kılıç ilkokulu ile köy 
merkezi arasındaki yaklaşık 100-150 metrelik alanda yağmur suyundan kaynaklanan çökmelerden dolayı oluşan 
tehlikenin giderilmesi için idare tarafından teknik yönleriyle gerekli çalışmanın yapılması suretiyle, suyun neden 
olduğu hasarla ilgili altyapı işi ile yol kenarına yağmur suyu kanalı işinin yapılarak suyun oluşturduğu problem 
giderildikten sonra yolun yeniden yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi  (Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü) 
bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 18.05.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 18.05.2021 
tarihli önergelerinde belirtilen, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz Çınarcık İlçesi Kocadere Köyü Köy Tüzel 
Kişiliğine ait 151 ada 22 nolu parsel üzerinde planlanan futbol antrenman sahası projesinin maliyetinin yüksek 
olması nedeniyle İl Özel İdaresi kısıtlı olan bütçesi ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, bahse konu 
taşınmaz üzerinde yapılması planlanan aynı zamanda yapımı önem ve öncelik arz eden futbol antrenman 
sahasının projesinin hayata geçirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına sunularak Bakanlıktan ödenek temini 
talebinde bulunulması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; bahse konu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan aynı 
zamanda önem ve öncelik arz eden futbol antrenman sahasının projesinin hazırlanarak Gençlik ve Spor 
Bakanlığına sunulması ve söz konusu projenin hayata geçirilebilmesi için Bakanlıktan ödenek temini talebinde 
bulunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 20.05.2021 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 
20.05.2021 tarihli önergelerinde belirtilen İlimiz Altınova İlçesi Çavuşçifliği Köyü köy mezarlığı içerisinde bulunan 
tuvalet ve depo binasının bakım onarımının yapılması ile mezarlık içine cenaze merasimleri için 9x15 metre 
ebatlarında çelik konstrüksiyon üstü kapalı yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz Altınova İlçesi Çavuşçifliği 



 
 

 

Köyü köy mezarlığı içerisinde bulunan tuvalet ve depo binasının bakım onarımının yapılması ile mezarlık içine 
cenaze merasimleri için 9x15 metre ebatlarında çelik konstrüksiyon üstü kapalı yapılması, bedelinin ise İl Özel 
İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Özel İdaresinin 2021 yılı içerisinde bugüne kadar yapılan faaliyetleri hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Selim KARAHAN tarafından projeksiyon eşliğinde meclise sunum yapıldı. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz 
alarak, yapılan çalışmalar hakkında idareye teşekkürlerini iletti. Meclise AFAD Müdürlüğü tarafından farkındalık 
eğitimi konusunda bilgi verildi. İl Genel Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak konu hakkında düşüncelerini 
meclise iletti. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, konu hakkındaki düşüncelerini meclise ifade etti. Meclis 
Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, meclise AFAD Müdürlüğü tarafından eğitim verilmesi talebinde bulundu. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Haziran ayında yapılacak 
olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Haziran ayı olağan toplantısının 
01.06.2021 Salı günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 
yapılması kararlaştırılarak, 2021 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısına son verildi.  


