
 
 

 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.06.2021 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 birinci maddesinde yer alan; Fıstıklı Köyü -Kapaklı Köyüne 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar 
Planı çalışmalarının başlatılması ve Fıstıklı Köyü - Kapaklı imar planlarının revizyonu teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, komisyon raporundan yeni bir 
imar planı yapılacağı anlaşıldığının yeni değil var olan planın revizyon edilmek istendiğini ve buna göre karar alınması 
gerektiğini meclise iletti. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN söz olarak konu hakkında 
meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarına var olan imar planlarının revizyonu ifadesinin 
eklenmesinin ardından komisyon raporunda da belirtildiği gibi,  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 mahkeme kararı ile iptal edilen 
Fıstıklı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının önceki hali ve söz konusu bölgede bulunan mevzi imar planları da 
gözetilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının başlatılması (kurum 
görüşlerinin alınması, halihazır harita ve imar planına esas jeolojik ve jeo-teknik etütlerin yapılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; Kocadere Köyüne 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı 
çalışmalarının başlatılması ve Kocadere imar planlarının revizyonu teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Başkanı söz alarak, var olan planların revizyonu yapılacak bilgisini meclise iletti Yapılan 
müzakereler neticesinde komisyon raporlarında belirtildiği gibi 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 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının başlatılması (kurum görüşlerinin 
alınması, halihazır harita ve imar planına esas jeolojik ve jeo-teknik etütlerin yapılması) aynı zamanda yürürlükte bulunan 
Kocadere imar planlarının revizyonu yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaremizce yapılan işlerde kullanılan iş makinelerinin yeterlilik durumunun 
tespit edilerek varsa ihtiyaç duyulan iş makinesi ve diğer araç gereçlerin bütçe imkanları doğrultusunda satın alınması 
konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Ertan Şener söz alarak, 
geçen yıllarda müfettiş raporlarında araç alımı konusunda tenkit olduğunu, meclisinin bu konularda karar alması mevzuat 
açısından sakıncalı olduğu yazıldığı buna rağmen yeniden araç alımı konusunun meclise geldiğini karar alırken tekrar 
müfettişten tenkit alınmaması konusundan hassas ve dikkatli davranılmasının gerektiğini ifade etti.  İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Selim KARAHAN meclise konu hakkında bilgi verdi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak komisyon 
çalışmaları sırasında kar ile mücadele kapsamında bir takım küçük aparatların mevcut oluğunu onlarında alımının 
değerlendirilmesin ifade etti. Meclis üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, meclisin T cetvelinde belirtilen araçlar için alım 
yapabileceğini meclise söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; Altınova İlçesi Örencik Köyüne köy muhtarlığı tarafından finanse edilerek 
sulama göleti yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı konu 
hakkında meclise bilgi verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN söz alarak, yapımı tamamlanan ve yapımı 
devam eden göletler hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, mevcut göletlerin 
kapasitelerinin arttırılması ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi istedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim 
KARAHAN göletlerin kapasitesi hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, Özel İdaresi teknik 
elemanları tarafından yerinde gerekli incelemenin yapılarak, proje hazırlanması ve kontrollüğü için idareye yetki verilmesi 
ifadesini komisyon raporuna ilave edildikten sonra komisyon raporu doğrultusunda Köy Muhtarlığı tarafından finanse 
edilecek sulama göleti yapım işi için İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde gerekli incelemenin ve 
araştırmanın yapılması suretiyle proje, keşif ve maliyetin çıkartılarak konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.06.2021 Çarşamba günü saat 14.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 
 
 



 
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.06.2021 Çarşamba günü saat 14.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Ertan 
ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
         
Gündemin 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 söz alarak,  konu hakkında meclise bilgi verdi. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğünden Mimar Hüseyin bey söz alarak konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı 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. Meclis Başkanı söz alarak,  konu 
hakkında meclise bilgi verdi. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Mimar Hüseyin bey söz alarak konu 
hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 komisyonlara iletilmesinin 
ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci 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 söz alarak, konu hakkında meclise bilgi verdi. İl 
Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Mimar Hüseyin bey söz alarak konu hakkında meclisi bilgilendirdi.  İl 
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü  V. Necat AKIN söz alarak bugünü kadar gelen durum hakkında meclise 
bilgi verdi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, yer tespitinde ne gibi kriterlerin arandığı hakkında bilgi istedi. 
Mimar Hüseyin  bey söz alarak yer tespitinde gerekli kriterler hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Ömer Aslan 
söz alarak, son günlerde Yalova ilinin basında olumlu yönde yer alması konusuna değinerek emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Meclis Üyelerinden Ertan Şener söz alarak, Ömer beye katıldığını, Yalova’nın olumlu olarak basında yer almasından 
dolayı memnuniyetini dile getirirken Atatürk’ün yıllar önce ön gördüğü tarım konusu için köylerimize tarım açısından 
destek sağlanması gerektiğinin önemini ifade etti.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi, ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için Defterdarlık (Milli Emlak Müdürlüğü) ve diğer kurum ve 
kuruluşların işbirliğinde gerekli alternatif çalışmalar yapılarak yer tespitinin yapıldığı, yerin tahsisi için gerekli izinlerin 
alınması yönündeki çalışmaların tamamlanmasın ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.06.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.06.2021 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, 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 toplantıya iştirak ettikleri, Ertan 
ŞENER’in 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.  
 



 
 

 

İl Genel Meclisi Üyelerinden Oktay ATİK, Mustafa TUNALI, Tahsin YENER ve Hüseyin ALFAT tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 03.06.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı konu 
hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak konunun önemi hakkında meclise bilgi verdi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen son günlerde Marmara Denizi’nde oluşan yoğun deniz salyası 
(Müsilaj), Yalova’mızı ve tüm Marmara Denizini olumsuz etkilemektedir. Yaşanan bu deniz salyasına bağlı olumsuzlukların 
Yalova’mıza olan etkileri ve alınabilecek kısa, orta ve uzun vadedeki önlemlerin ele alınacağı, İl Genel Meclisimizin 
öncülüğünde, Sayın Yalova Valimizin koordinasyonunda ve tüm ilgili kurumların katkılarıyla acil durum eylem planının 
hazırlanması için bir komisyon kurulma çalışmaları teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Çevre ve Sağlık 
Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ömer ASLAN, Oktay ATİK ve Ertan ŞENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
03.06.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önergede belirtilen; Antalya ilinde 
düzenlenecek olan Mevzuat Eğitim Seminerine İl Genel Meclisi Üyelerinin katılması hususu oylandı ve mevcudun 
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 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 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Mimar Hüseyin bey söz alarak konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan 
müzakereler neticesine, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, ayrıca 
ilgili belediyeler ile protokol yapılarak, başta Çınarcık İlçesi, Şenköy sınırları içerisinde bulunan Yaren Baba Türbesi, 
Çiftlikköy İlçesi, Sahil Mahallesi, Başkent 1 Sitesinde bulunan Roma Su Yapısı (Kara Kilise), Altınova İlçesi, Hersekzade 
Ahmet Paşa Camii Külliyesi içerisinde bulunan Tarihi Hamam, Çınarcık ve Teşvikiye Su Kemeleri ile Altınova İlçesi sınırları 
içerisinde bulunan ve önemli bir eser olan Tarihi Ayazma Camii’nin ifraz işlemi tesis edilmek suretiyle, İlimizde bulunan 
tarihi kültür varlıklarının tespit ve tescil edilmesi işlemlerinin yapılması, öncelik ve ödenek durumuna göre röleve 
projelerinin hazırlatılması ve akabinde restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması, yanı sıra Merkez İlçe, Elmalık 
Köyü sınırları içerisinde var olduğu düşünülen Tarihi Yalova Kâğıthanesi ile ilgili ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi 
konularında İdare tarafından başlatılan çalışmanın sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaremizin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu Halil İnalcık Osmanlı 
Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ile İdaremiz arasında Yalova’nın Kurtuluşunun 100. Yıldönümü kapsamında köylerimize 
yönelik sözlü Tarih Projesi yapılması ile ilgili işbirliği protokolü imzalanması konusu müzakereye açıldı. Meclis başkanı konu 
hakkında meclise detaylı bir bilgi verdi. Sözlü tarihin önemini anlattı. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, sözlü 
tarih araştırmasının önemli olduğunu ve bu çalışma kapsamında köylerimizin önemli yerlerinin, meydanlarının, tarihi 
alanlarının fotoğraf ve videolarının da çekilip arşiv yapılarak ileride değerli bir kaynak olarak elimizde bulunmasının önemli 
olacağını ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; Türkiye’de modern sağlık kurumlarının öncüsü Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın 
1901 yılında Osmanlıca kaleme aldığı ‘Yalova Kaplıcası’ kitabının Yalova Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) ve Yalova Üniversitesi 
ile işbirliği yapılarak basımı konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis 
üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, bu çalışmalar sırasında üniversitelerden yardım alınmasının önemli olacağını dile 
getirdi. Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, önemli bir eser ve bunun meclisimiz tarafından değerlendirilmesinin 
önemli olduğunu ifade etti. Meclis Üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak. Termal için önemli bir çalışma olacağını meclise 
söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas 
komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.06.2021 Cuma günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 
 

L GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.06.2021 Cuma günü saat 12.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.  
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Ertan 
ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere 
tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
         



 
 

 

Gündemin on birinci 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 Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak, idare tarafından 
yapılacak olan köylerimiz için yol yön levhaları ile duraklar hakkında bilgi istedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcı 
Muharrem ÇOBANKENT konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, Yeşil Mavi Turizm 
Seyir Yolu güzergâhının yerinde tespitler yapılması için 2 günlük teknik gezi yapılması talebinde bulundu. Meclis Başkanı 
Temmuz meclisinden önce idare tarafından program hazırlanıp meclis olarak bu teknik gezinin yapılması konusunu 
idareye iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 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, yolun bozul olun kısımlarının bakım ve onarımının yapılması, bu yöndeki çalışmaların neticesinin 
bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen gün 
daha fazla hissedilmesi nedeniyle; köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi raporunun hazırlanması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünden Mustafa ÖZÇELİK söz alarak, konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi yetki alanını kapsayacak şekilde anlık ve kuvvetli yağışlar, taşkınlar ve 
sellerin zaman zaman tarım alanlarına, yerleşim yerlerine ve altyapıya olan zararların önlenmesi, akarsu yataklarının doğal 
akış dengesinin korunması, denizle birleşim yerlerinin temiz ve açık tutulması, taşkın suların kısa zamanda deşarj edilmesi, 
yağmur kanallarının yeterli olup olmadığı konularının gözden geçirilerek, ani sel ve taşkınların verebileceği zararların 
azaltılması, yerleşim yerlerinin doğal afet ve depremsellik yönlerinin tespit edilmesi, aşırı yağışlar, kuraklık vb. durumlarda 
risk teşkil edecek, aynı zamanda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye atacak risklerin tespit edilerek bertaraf 
edilmesi için 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 oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü 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 konu hakkında meclise bilgi verdi. 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 
sağlanmıştır. Bundan böyle de ilimizde sebze ve meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanarak 
tarım arazilerinin değerlendirilmesi, çiftçilerin ekonomik kazançlarının arttırılması ve istihdama katkı sunulması amacıyla, 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma yapılarak ilimizin iklim şartları, arazi yapısı ve 
maksimum verimin elde edileceği tarımsal ürünlerin tespit edilmesi ve buna yönelik projelerin geliştirilerek hayata 
geçirilmesine devam edilmesi, bu yöndeki çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü 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 konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 
komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.      
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.06.2021 Cumartesi günü saat 09.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son 
verildi. 

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

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.06.2021 Cumartesi günü saat 09.00’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, , Murat KAYA, Mustafa SELVİ, 



 
 

 

Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, 
Atalay BEŞTAŞ ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Mustafa SELVİ, Murat KAYA ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 
05.06.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
önergede belirtilen; İlimiz Çınarcık İlçesinde Çınarcık Turizm Derneği tarafından Temmuz ayında yapılması planlanan kültür 
ve sanat festivaline, İl Özel İdaresi bütçe imkânları çerçevesinde gerekli ödeneğin tahsis edilmesinin uygun olduğu, ödenek 
tahsis edilmesinin İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesinin hangi fasıl maddesinden karşılanacağı ve ne tutarda ödenek tahsis 
edileceği yetkisinin İl Encümeni uhdesinde olması nedeniyle konunun İl Encümeni tarafından değerlendirilerek karara 
bağlanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; küresel ısınmanın da neden olduğu içme, kullanma ve tarımsal sulamaların 
etkin kullanımı için çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, konu hakkında düşüncelerini ifade 
etti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık 
tehdidinin arttığı günümüzde önem ve öncelikli olarak yeni stratejilerin geliştirilerek içme, kullanma ve tarımsal 
sulamaların etkin kullanımı, yeni su kaynaklarının bulunması gibi konuların bir arada değerlendirilerek, 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 suretiyle yukarıda belirtilen konularda İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak 
sonucunun komisyonlara ulaştırılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı 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, yer tespiti ile ilgili çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından uygun maliyet ve işlevselliğin ön planda tutularak işin teknik ve 
mali yönleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılması suretiyle 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Temmuz ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2021 Perşembe 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 
2021 Yılı Haziran ayı olağan toplantısına son verildi.  


