
 
 

 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.07.2021 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, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, 
Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, 
Ali ÇORBACI’nın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.   
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilmesi için İlimizde kurulu bulunan 
mevcut KGYS (Kent Güvenlik Konseyi Yönetim Sistemine - MOBESE) entegre edilmek üzere 8 adet yeni görüntüleme 
noktası oluşturulması projenin, İl Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 22.06.2021 tarihli ve 2614 sayılı teklif yazıları okundu. İl Emniyet 
Müdürlüğünden teknik yetkili tarafından meclise bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl 
Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11. 
maddeleri gereğince, ihtiyaca binaen İl Özel İdaresinde 1 (bir) adet 1. Dereceli Şehir Plancısı Kadrosu ile 1 (bir) adet Mimar 
Kadrosunun ihdas edilmesi, İl Özel İdaresinde münhal bulunan kadrolarda 2 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 
Elektrik Mühendisi, 1 Şehir Plancısı ve 1 Mimarın 2021 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması ve 
çalıştırılacak olan teknik personele 2021 yılında ödenecek ücret tavanlarının tespit edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 22.06.2021 tarihli ve 2618 sayılı teklif yazıları okundu. Mecli 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından kadro 
detayları hakkında meclise bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki 
olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; Çiftlikköy İlçesi-Denizçalı Köyüne bağlantı sağlayan yolun Handere-Katı Atık 
Tesisleri depolama alanına giden yaklaşık 3 km lik kısmının İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bakım ve onarım işinin 
yaptırılması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden 
Fürkan ATEŞ söz alarak, çöp depolama alanına katı atıkları taşıyan yüksek maliyetli ağır tonajlı araçların yolun bozuk 
olmasından dolayı yıpranmaları ve arızalanmaları kamu kaynağının heba olmasına sebebiyet vereceğinden, söz konusu 
yolun ve aynı yola zarar verecek diğer aksaksıkların giderilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. Üyelerden Oktay ATİK söz 
alarak, bahse konu yolun İl Özel İdaresinin ortağı oladuğu YA-KAB’ın çöp kamyonlarıyla katı atıkları atık bertaraf tesisine 
nakledilmesi için kullandıkları yol olduğunu, yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi için  söz konusu yolun bakım ve onarım 
işinin YA-KAB işbirliğinde yapılmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, Çiftlikköy İlçesi-Denizçalı Köyüne bağlantı sağlayan yolun Handere-Katı Atık Tesisleri depolama alanına giden 
yaklaşık 3 km lik kısmının bakım ve onarım işinin yaptırılması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son 
birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi tarafından yürütülen tarımsal altyapı projeleri ve tarımsal 
üretimi geliştirme projeleri ve sonuçları hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından projeksiyon 
eşliğinde İl Genel Meclisine detaylı bilgi sunuldu. 

  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.07.2021 Cuma günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.07.2021 Cuma 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, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, 
Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, 
Resul ÇİFTÇİ’nin ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.   
     



 
 

 

İl Genel Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ ve Mustafa TUNALI tarafından 02.07.2021 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
Üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak, konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde,  önergede 
belirtilen İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde geleneksel olarak düzenlenen ve 2021 yılında da düzenlenecek 
olan Geleneksel Fevziye Güreşleri organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis 
edilmesi teklifinin, 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 oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi.        
           
İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından 02.07.2021 tarihli önergeleri 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesine, önergede 
belirtilen; İl Özel İdaresinin yol ağında bulunmayan, ancak köylere  giriş çıkışlarda sorun teşkil etmesi ve vatandaşların 
mağdur olmalarına sebebiyet vermesi nedeniyle aciliyet arz etmekte olan Taşköprü Belediye Sınırı – İstanbul-İzmir 
Otoyolu Kılıç Gişeleri arasındaki sıcak asfalt yolun bozuk olan kısımlarının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 
kapsamında İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bakım ve onarım işi geçtiğimiz ayda yaptırılmış ve yoldaki problem 
giderilmiştir. Onarım ve yeni asfaltlama yapılan alanlar öncelikli olmak üzere yoğun yağışlardan dolayı yağmur sularının 
yola yeniden zarar vermemesi ve tekrar  yol onarım, bakım  gideri oluşmaması için zaruriyet arzeden alanlarda yağmur 
kanalı yapılması, yağmur sularının bertaraf edilerek yola zarar vermemesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması 
teklifinin nicelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oyladı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Yalova İlimizin kültürüne ve turizmine katkı sağlayacak olan ve İlimizi ulusal ve uluslararası alanda başarı ile temsil eden 
Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Gençlik ve Spor Kulubü Derneği (KUZEY KAFKAS), Yalova Turizm Folklor Araştırma 
Geliştirme Gençlik ve Spor Kulubü Derneğ (TUFAG) ile Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulubü Derneğinin 
(YAFEM) çeşitli tarihlerde düzenleyecekleri uluslararası festivaller ile ilgili giderlerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 
bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunda İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün meclise 
havaleli 02.07.2021 tarihli ve 2811 sayılı teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi 
verildi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, konu komisyonlarda değerlendirilirken tasarruf tedbirleri ile ilgili 
yayınlanan Cumhurbaşkalığı Genelgesinin göz önünde bulundurulmasının gerekli ve yararlı 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 oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
İlimiz, Altınova İlçesi, Geyikdere Köyü, Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları içerisinde bulunan 1336 parsel numaralı mera 
alanının, köyün ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda Sosyal Donatı Alanı, Halı Saha, Park, Sosyal Tesis ve Ürün 
Toplama Merkezi alanı olarak tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyleştirme Müdürlüğünün meclise 
havaleli 22.06.2021 tarihli ve 2615 sayılı teklif yazıları okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan 
toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık  
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İlimiz Merkez İlçesi, Bad Godesberg Parkında bulunan Deniz Şube Müdürlüğü binasının kullanım özelliklerini 
kaybetmesinden ve ihtiyaçlara cevap verememesinden dolayı yerel imkanlar ile prefabrik malzemeden yaklaşık 118 m² 
hizmet binası ile 58 m² kütüphane binasının yapımı için gerekli olan malzemelerin İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla 
karşılanması ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün  meclisimize havaleli 02.07.2021 tarihli ve 
2810 sayılı telif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.     
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan Termal İlçesi, Akköy Ortaoklu 
bahçesinin çevre düzenlemesi, istinat duvarları, fore kazık vb. imalatlarda kullanılması şartıyla Erguvan Enerji firması 
tarafından İl Özel İdaresi hesabına yatırılan ₺480.000,00 ödeneğin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu 
maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak kabul edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.06.2021 tarihli ve 2679 sayılı yazıları okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. 
Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, şartlı bağışın 
kabulünde bir sorununun olmadığını fakat bağışı yapacak firmanın başka taraflara zarar vermesinin söz konusu olduğunu, 
Armutlu İlçemizin köylerinin önem ve aciliyet arz eden ihtiyaçlarının karşılanması için bağış yapılmasının daha adil ve siyasi 
mülahazaların önüne geçilmesi bakımından da yararlı 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 oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaremizce yapılan işlerde kullanılan iş makinelerinin yeterlilik durumunun 
tespit edilerek varsa ihtiyaç duyulan iş makinesi ve diğer araç gereçlerin satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 



 
 

 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi makine parkında bulunan iş makinelerinin 
yetersiz olması nedeniyle ağır vasıta araç ve iş makinaları tablosunda ihtiyaç duyulduğu belirtilen iş makinelerinden, acil 
olarak; 1 adet Mercedes 3342 K 6x4 (Damperli Kamyon) 14 m3 Havuz Damper + Kar Bıçağı (964.163,00 TL+KDV), 1 adet 
Caterpillar 444 F 2 (Kazıcı Yükleyici) Ön Arka Kova (796.950,00  TL+KDV), 1 adet CAT 950 GC (Yükleyici Loder) Ön Arka 
Kovalı (1.521.450,00 TL+KDV) İş Makinesi alımında kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.den toplam ₺3.873.424,00 (Üç 
milyon sekiz yüz yetmiş üç bin dört yüz yirmi dört Türk lirası) kredi kullanılması, alım işlemleri sırasında oluşacak fiyat 
farkının İl Özel İdaresi bütçesinin Kara Taşıt Alım Projesi faslında bulunan ödenekten karşılanması, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 51. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi 
yapmaya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN’ın yetkili kılınması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi.   
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi Örencik Köyüne köy muhtarlığı tarafından finanse edilerek 
yapılması planlanan sulama göleti teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi 
Kırsal Hizmetler Müdürü İ. Murat TURAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Örencik Köyü Muhtarlığı tarafından finanse edilerek yapımı planlanan sulama göleti 
hakkında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için İdareye yetki verilmesi, verilecek yetki çerçevesinde İdare tarafından 
gerekli izinlerin alınması, izinlerin alınmasını müteakip İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve 
araştırmanın yapılarak gölet alanının tespit edilmesi ve konu hakkında proje, keşif ve maliyetinin çıkartılarak komisyonlara 
iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının bakım, 
onarım ve tadilatının yapılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İdris 
DURMUŞ söz alarak, köylerimizde atıl durumda bulunan okullarımızın yeniden ilimize kazandırılarak halkımızın yararına 
olacak faaliyetlerde değerlendirilmesi, ayrıca tarihsel, kültürel ve turizm yönü ile de ilimize değer katacağı anlaşılan Yeşil 
Mavi Turizm Seyir Yolunun tarihsel perspektifle dijital ortamda da bilinirliliğinin artırılmasında her türlü materyalde 
olmasının, dijital alanda da tescil edilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, Altınova 
İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan ve teknik ve mimari şartlara uygun şekilde “Etnografya Müzesi” olarak 
düzenlenmesi planlanan eski ilkokul binası için gerekli tahsis işlemi yapılmış olup, İdare tarafından bahse konu binanın 
kültür varlığı olarak tescil işlemi çalışmasının yapılması, tescil işlemine bağlı olarak İdarenin teknik elemanları ve işin 
uzmanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak konu hakkında proje ve keşif özeti çıkarılması, 
tescil işlemi tamamlandıktan ve proje ve keşif özeti hazırlandıktan sonra söz konusu projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulundan tahsis edilecek ödenek imkanları çerçevesinde hayata geçirilmesi, konu ile çalışmaların neticesinin bir 
rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi.   
  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.07.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.07.2021 Cumartesi günü saat 10.00’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, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris 
DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT toplantıya iştirak ettikleri, Atalay BEŞTAŞ ile 
Resul ÇİFTÇİ’nin toplantıya iştirak etmedikleri görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Resul ÇİFTÇİ’nin Meclis Başkanlığına 
hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, 3 gün süreyle izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  
 
İlimiz, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyü Balıkçı Barınağı ile Merkez İlçe, Samanlıdere Balıkçı Barınağının tel ihata ile çevrilmesi 
işinin İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif 
yazıları okundu. Meclis üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak balıkçı barınakları hakkındaki görüşlerini meclise iletti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına 
havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Termal İlçesi, Akköy Köyü Siteler ve Sahil Mahallesi ile Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi Seralar Mevkii ve Çalıca Atakent 
Mahallesini içine alan Koru Havzasında kalan bölgede İLBANK tarafından taslak proje çalışması yapılan “Akköy ve Koru 
Havzası Kanalizasyon Şebeke Hatttı Yapılması ve YASKİ Arıtma Tesisine Bağlanması Projesi” nin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 64’üncü maddesi kapsamında ilgili kurum ve belediyeler ile ortaklaşa yürütülmesi ve bu iş için gerekli olan 
ödeneğin temin edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclise havaleli teklif yazıları 



 
 

 

okundu. Meclis Başkanı tarafından o bölgede yaşanan olumsuzluklar ile ilgili meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu 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. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından yapının mülkiyet ve imar durumu, ilgili kurum 
görüşleri ile Toprak Koruma Kurulu Kararının alınmasının yanı sıra İdarenin teknik elemanları ve işin uzmanları tarafından 
yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, konu hakkında proje, keşif ve maliyeti gibi hususlarda çalışma 
yapılarak sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; Marmara Denizi’nde oluşan yoğun deniz salyasına karşı acil durum eylem 
planının hazırlanması için bir komisyon kurulma çalışması yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Murat KAYA söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Meclis 
Başkanı; denizlerimizin kirlenmesini önlemek için kanalizasyon arıtma tesisleri olmayan köylerimize ağırlık verilerek bu 
sorunun biran önce çözüme kavuşturulmasının gerekli ve yararlı olduğunu ifade etti. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz 
alarak, konunun çok önem arz ettiğini, ev ve diğer işletmelerde kullanılan deterjanların bile olumsuz yönde çok etkilerinin 
olduğunu, bu konu üzerinde hassasiyetle durularak sağlık ve tarımsal yönden oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi için 
ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak, müsilajın oluşması ve denizlerin 
kirlenmesi çevresel etki yönünden büyük bir tehdit olduğunu, bu konuda bazı çalışmaların yapıldığını ve çeşitli önlemlerin 
alındığını gördüklerini, ancak neticenin alınabilmesi için uzaktan kontrol sistemlerinin kurulması ve gerekli kontrollerin tek 
merkezden yürütülmesi gerektiği hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Eylem Planı çerçevesinde, denizlerimizin 
kirlenmesine sebebiyet veren her türlü olumsuz etkenin bertaraf edilerek denizlerin temiz tutulmasını sağlamak amacıyla, 
Bakanlıkça yürütülen çalışmalara İl Özel İdaresi bütçe imkanları, iş gücü ve iş makineleri imkanları çerçevesinde her türlü 
katkı ve desteğin verilerek, deniz canlıları ve insan hayatı konusunda risk teşkil eden müsilajın bertaraf edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci 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 gelinen aşama ve yapılan çalışmalar 
hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından 
gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak, Ülkemizde varsa benzerleri ile birlikte Dünyada benzeri veya farklı örnekleri 
olan bu tür Müzelerle ilgili örnek projelerin tespit edilerek komisyonlara iletilmesi, komisyonlara iletilecek örnek projeler 
çerçevesinde 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 yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen yerin tahsisi için gerekli izinlerin alınması, bu yöndeki çalışmaların 
tamamlanmasın ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.07.2021 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.07.2021 Pazar günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.  
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, izinli olan Resul ÇİFTÇİ’nin dışındaki üyelerden 
Ömer ASLAN, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, 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, 
Fürkan ATEŞ ve Atalay BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmedikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi.  
 
Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB ile Yalova Gemi İhtisas OSB “Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas OSB” adı altında 
birleşecek olup, birleşmesi düşünülen Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas OSB’ye İl Özel İdaresinin ortak olması ve 
ortaklık payına göre asil ve yedek üyelerin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde; 
Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas OSB’ye İl Özel İdaresinin %18 katılım payı ile ortak olması ve 4562 Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanununun 7’nci maddesinde belirtilen; “Müteşebbis heyet, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların 
karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek 



 
 

 

üyeden oluşur. Katılan kurum ve kuruluşların müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayısı, katılım oranları dikkate 
alınarak kuruluş protokolünde belirlenir. (Değişik fıkra: 18/6/2017-7033/42 md.)  Müteşebbis heyette yer alan üyeler, vali 
hariç dört yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten 
düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine 
geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali, müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisna 
tutulur.” Hükmü uyarınca katılım payı oranı dikkate alınmak suretiyle, İl Özel İdaresini temsil etmek üzere aşağıda isim ve 
unvanları belirtilen; 
  
ASİL ÜYE                                              :     YEDEK ÜYE                                                 : 
1-Muammer EROL         - Yalova Valisi  
2-Mehmet Bahattin ATÇI-Vali Yardımcısı  1-İbrahim DÖNERTAŞ-İl Genel Meclis Üyesi 
3-İdris DURMUŞ – İl Genel Meclis Üyesi   2-Fürkan ATEŞ -  İl Genel Meclis Üyesi 
 
üyelerin İl Özel İdaresini temsil etmek üzere Vali hariç 4 yıl süreyle Yalova Avrasya Giyim ve Gemi İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Heyetine seçilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ile Yalova İl Özel İdaresi 
arasında Yalova’nın Kurtuluşunun 100. Yıldönümü kapsamında köylerimize yönelik Sözlü Tarih Projesi ile ilgili işbirliği 
protokolü yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu Halil İnalcık 
Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ile Yalova İl Özel İdaresi arasında Yalova’nın Kurtuluşunun 100. Yıldönümü 
kapsamında köylerimize yönelik Sözlü Tarih Projesi yapılması ile ilgili işbirliği protokolü hazırlanması ve düzenlenecek olan 
İş Ortaklığı Protokolünü imzalamak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; Türkiye’de modern sağlık kurumlarının öncüsü Besim Ömer Paşa’nın 1901 
yılında Osmanlıca kaleme aldığı ‘Yalova Kaplıcası’ kitabının İl Özel İdaresi, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Yalova Üniversitesi 
işbirliğinde basımının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi;  Türkiye’de modern sağlık kurumlarının öncüsü Besim 
Ömer (Akalın) Paşa’nın 1901 yılında Osmanlıca kaleme aldığı ‘Yalova Kaplıcası’ kitabının Yalova İl Özel İdaresi, Yalova 
Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) ve Yalova Üniversitesi işbirliğinde basımının yapılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine 
yetki verilmesi, bundan dolayı oluşacak giderlerin İl Özel İdaresi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü) bütçesinin Baskı ve Cilt 
Giderleri faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde en aza 
indirilmesi için genel risk analizi raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 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, devam etmekte olan çalışmaların tamamlanmasının ardından genel risk analiz 
raporunun hazırlanarak meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.07.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında 
bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.07.2021 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, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, 
Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, 
izinli olan Resul ÇİFTÇİ, ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.  
 



 
 

 

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ve Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN, Ertan ŞENER, Oktay ATİK ve Atalay BEŞTAŞ 
tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.07.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 
edildi. Meclis Başkanı ödül adı altında bir destek verilmesinin mevzuat açısından sakıncalı olabileceğini, konunun encümen 
marifetiyle ayni yardım yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde,  önergelerinde 
belirtilen; İlimizi ulusal ve uluslararası alanda büyük bir başarı ile temsil edecek olan Yalova Spor Amatör Basketbol 
Takımının ihtiyacı olan çeşitli spor malzemelerinin temini için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı ve 64’üncü 
maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi bütçenin “Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Alımı” faslında bulunan ödenek 
imkanları çerçevesinde gerekli maddi desteğin sağlanması, yapılacak yardımın mahiyeti ve tutarı ile bununla ilgili iş ve 
işlemlerin hangi Birim tarafından ve ne şekilde yürütüleceği konusunun İl Encümeni tarafından değerlendirilerek karara 
bağlanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine 
verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette 
projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde,  komisyon raporlarında belirtildiği gibi, ilimizde sebze ve meyvecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması sağlanarak tarım arazilerinin maksimum verimin elde edileceği şekilde 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 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı 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. 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 çalışmanın sonucunun yazılı 
olarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci 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, 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 
22.06.2021 tarihli ve 2618 sayılı teklif yazılarında belirtilen; İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik personel olmamasından 
dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesine imkân sağlamak amacıyla, 1 adet 
Şehir Plancısı Kadrosu ile 1 adet Mimar Kadrosunun ihdas edilmesi, sözleşmeli olarak çalıştırılacak 2 İnşaat Mühendisi, 1 
Harita Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Şehir Plancısı ve 1 Mimara 2021 yılında ödenecek ücret tavanlarının 
belirlenmesi teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  komisyon raporunda belirtildiği 
gibi, İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik personel olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin 
verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun  36. maddesi (5393 sayılı Belediye 
Kanununun Madde 49), İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince 1 adet 
8. Dereceli Şehir Plancısı Kadrosu ile 1 adet 8. Dereceli Mimar Kadrosunun ihdas edilmesi, İl Özel İdaresinde münhal 
bulunan kadrolarda 2 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Şehir Plancısı ve 1 Mimar olmak üzere 
altı personelin 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması, İçişleri Bakanlığının 16.01.2007 gün ve 2007-10 
sayılı Genelgeleri kapsamında 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele Devlet 
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerindeki usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmelerinde belirtilen unvanda 
devlet memuru olarak çalışmakta olanların ödemekte oldukları yemek bedeli kendilerinden tahsil edilmek suretiyle 
yiyecek yardımından yararlandırılması ve buna göre Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Mahalli 
İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgesine uygun olarak her türlü kesinti ve ödemelerin yapılması, 
Genelgeye ekli (I) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetvelinin dördüncü sütununda (alt sınır) belirtilen “657 Sayılı Kanuna 
Göre Net Aylık Tutarı” bölümündeki rakamlara %15 ilave edilerek bulunacak tutarda ücret ödenmesi, 5393 sayılı 
Kanununun 49. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca çalıştırılacak personele ‘her ne ad altında olursa olsun 
sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez.’ 
hükmü gereğince bu personele başkaca herhangi bir ödeme yapılmaması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 



 
 

 

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2021 tarihli ikinci birleşiminde, İl Genel Meclis 
Üyelerinden Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edilip incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 
02.07.2021 tarihli önergelerinde belirtilen; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve 2021 yılında da düzenlenecek olan Geleneksel Fevziye Güreşleri organizasyon giderlerinde kullanılmak 
üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde,  komisyon raporunda belirtildiği gibi İlimiz, Altınova İlçesine bağlı Fevziye Köyünde her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen ve 2021 yılında da düzenlenecek olan Geleneksel Fevziye Güreşleri Organizasyon giderlerinin İl Özel İdaresi 
(Mali Hizmetler Müdürlüğü) bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslındaki ödenekten karşılanması, söz konusu 
organizasyon için ne kadar ödeneğin tahsis edileceği ve bununla ilgili iş ve işlemlerin hangi kurum-kuruluş ve birim 
tarafından yapılacağının İl Encümeninde karara bağlanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Altınova İlçesi, Geyikdere Köyü, Köy Yerleşik Alan 
ve Civarı Sınırları içerisinde bulunan 1336 parsel numaralı mera alanının, köyün ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda 
Sosyal Donatı Alanı, Halı Saha, Park, Sosyal Tesis ve Ürün Toplama Merkezi alanı olarak tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, 
Altınova İlçesi, Geyikdere Köyü, Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları içerisinde bulunan 1336 parsel numaralı mera alanının, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesi gereğince köyün zaruri ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda 
kullanılmak üzere Sosyal Donatı Alanı, Halı Saha, Park, Sosyal Tesis ve Ürün Toplama Merkezi alanı olarak tahsis edilmesi, 
tahsis ile ilgili iş ve işlemlerin İdare tarafından yürütülmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. teklifi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
         
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Çiftlikköy İlçesi-Denizçalı Köyüne bağlantı sağlayan yolun 
Handere-Katı Atık Tesisleri depolama alanına giden yaklaşık 3 km lik kısmının İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bakım ve 
onarım işleri ile su taşkınlarını önlemek için gerekli olan yerlere menfez yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; olası olumsuzlukların 
bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla İlimiz, Çiftlikköy-Denizçalı Köyü bağlantısını sağlayan yolun Handere-Katı Atık 
Tesisleri depolama alanına giden yaklaşık 3 km lik kısmının bakım ve onarım işleri ile su taşkınlarını önlemek için gerekli 
olan yerlere menfez yapılması işlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresi 
imkanları ile gerçekleştirilmesi, söz konusu yolun bakım ve onarım giderlerinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin “Yol Yapım 
Giderleri” faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
        
İl Genel Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2021 tarihli ikinci birleşiminde İl incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Yalova İlimizin 
kültürüne ve turizmine katkı sağlayacak olan ve ilimizi ulusal ve uluslararası alanda başarı ile temsil eden KUZEY KAFKAS, 
TUFAG ve YAFEM Dernekleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyecekleri etkinlikler için İl Özel İdaresi bütçesinden 
ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova’mızın kültürüne ve turizmine katkı sağlayacak olan aynı zamanda ilimizi ulusal 
ve uluslararası alanda başarı ile temsil eden KUZEY KAFKAS, TUFAG ve YAFEM Derneklerinin Yalovanın 100. Kurtuluş 
Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli tarihlerde düzenleyecekleri festivaller ile Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli 
Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 8’inci maddesi 
doğrultusunda ve Yalova’nın 100. Kurtuluş Yıldönümü faaliyetleri kapsamında etkinlik yapacak olan sivil toplum 
kuruluşlarına, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64’üncü maddesi gereğince İl Özel İdaresi (Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü) bütçesinin Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi faslından gerekli yardımın yapılması, söz konusu 
organizasyonlar için hangi derneğe/sivil toplum kuruluşuna ne kadar ödeneğin tahsis edileceği ve bununla ilgili iş ve 
işlemlerin hangi kurum-kuruluş ve birim tarafından yapılacağının İl Encümeninde karara bağlanması hususu  oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 02.07.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan Termal İlçesi, 
Akköy Ortaoklu bahçesinin çevre düzenlemesi, istinat duvarları, fore kazık vb. imalatlarda kullanılması şartıyla Erguvan 
Enerji firması tarafından İl Özel İdaresi hesabına yatırılan ₺480.000,00 ödeneğin şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifi 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan Termal İlçesi, Akköy Ortaoklu bahçesinin çevre düzenlemesi, istinat 
duvarları, fore kazık vb. imalatlarda kullanılmak üzere, Erguvan Enerji Firması tarafından İl Özel İdaresi hesabına yatırılan 
ödeneğin şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifinin idari ve mevzuat yönleriyle detaylı bir şekilde irdelenerek, sonucunun 
bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
       
Genel Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amacıyla, İlimizde 
kurulu bulunan mevcut Kent Güvenlik Yönetimi MOBESE Kamera Sistemine entegre edilmek üzere 8 adet yeni 



 
 

 

görüntüleme noktası oluşturulması projenin gerçekleştirilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesini sağlamak amacıyla, Kent Güvenlik Yönetimi MOBESE Kamera 
Sistemine entegre edilmek üzere 8 adet yeni görüntüleme noktası oluşturulması projenin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6’ncı ve 64’üncü maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmesi, 
söz konusu görüntüleme noktası oluşturulması giderlerinin İl Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) bütçesinin 44 77 
35 00 00 - 03 1 2 47 000 -05- 06 5 (Kent Güvenlik Sistemini Geliştirme Projesi) faslında bulunan ödenekten karşılanması 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında içme ve kullanma suları ve ihdas edilerek teknik personelin program dahilin de 
verimli çalışması için planlama yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.  
          
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Ağustos ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 02.08.2021 Pazartesi günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2021 Yılı 
Temmuz ayı olağan toplantısına son verildi.  


