
 
 

 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ağustos  ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 02.08.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis Başkanı söz alarak, Ülkemizde devam eden orman yangınları ile ilgili ölenlere rahmet dilerken, yangınla 
mücadele eden görevli arkadaşlara, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel halka emekleri içinde Yalova İl Genel 
Meclisi olarak teşekkür etti. Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz ayarak, 6 gündür devam eden yangınlar 
hakkında derin üzüntülerini ifade etti. Ölenlere rahmet, kıymetli çalışanlara teşekkürlerini ve yangında zarar 
gören halka geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu yangınlardan almamız gerek dersi alarak en kısa sürede gerekli 
tedbirleri alıp, normal hayata geçmek için gerekli çalışmaların yapılmasını ifade etti. Meclis üyelerinden Ömer 
ASLAN söz alarak, üzüntülerini ifade ederek ağaçlandırma için gerekli çalışmanın yapılmasını istedi. Meclis 
üyelerinden Hüseyin İNCE söz alarak, üzüntülerini ifade ederek, maddi manevi yardımda bulunduklarını, idare 
olarak ta yardım yapılmasında nakliye konusunda ihtiyaç olursa yardım edebileceğini söyledi. Meclis üyelerinden 
Atalay BEŞTAŞ söz alarak, konu hakkında düşüncelerini ifade etti. 
         
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, 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’ın toplantıya iştirak ettikleri, Fürkan ATEŞ’ in 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 02.08.2021 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Meclis üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, konu hakkında görüşlerini meclise iletti. Meclis 
Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, Kabaklı köyün traktöre bağlanan su tankının olduğunu ve küçük yangınlar 
da çok işe yaradığını dile getirdi. Meclis Başkanı küresel iklimin yerel iklim haline dönüştüğünü bir yandan sel ile 
mücadele ederken bir yandan da aşırı sıcaklara boğuşulduğunu ifade etti. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz 
alarak, önergeye yangın musluklarının bakım ve onarımının eklenmesini istedi. Yapılan müzakereler neticesinde,  
önergede belirtilen, İlimiz, köylerinde muhtemel çıkacak olan yangınlarda acil müdahale etmek için traktör 
arkasına takılan yangın tankeri temin edilmesi ve köylerimizin içme suyu şebeke hattının belli noktalarına yangın 
hidrantı konulması, mevcut hidrantları çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek arızalarının giderilmesi teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oyladı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mevkii, Sahil sk. No: 10, İç 
Kapı:1 adresinde bulunan The Laington adlı işletmenin açık alkol satışı için, İl Özel İdaresi Kanununun 7. 
maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29’uncu, 30’uncu ve 31’inci maddeleri ile 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı genelgesi 
çerçevesinde içkili yer bölgesi tespitinin yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 29.07.2021 tarihli ve 3229 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oyladı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı serbest nakit karşılığı gösterilmek üzere 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37/3. maddesi uyarınca  ₺4.000.000,00’lik ek ödenek 
alabilme imkanı doğmuş olup, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. Maddesi uyarınca bütçenin yukarıda belirtilen bölümüne ek ödenek alınması 
ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 02.08.2021 tarihli ve 3262 sayılı teklif 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.        
        
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; 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 Hattı Yapılması ve YASKİ 
Arıtma Tesisine Bağlanması Projesi’nin uygulanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 Hattı Yapılması ve YASKİ Arıtma Tesisine Bağlanması Projesi’nin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6’ncı ve 64’üncü maddeleri kapsamında ilgili kurum ve belediyelerin işbirliğinde piyasaya 
yaptırılması, işin aciliyeti, çevre ve sağlık açısından yaşanması muhtemel olumsuzluklara meydan verilmemesi 
için proje bedelinin ise İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2021 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 35 00 00 
- 01 1 2 49 -05- 06 7 (Kamu Kurumlarıyla Ortak Projeler) faslında bulunan ödenekten karşılanması, İl Özel 



 
 

 

İdaresinin mali kaynaklarının kısıtlı olması sebebiyle aynı proje giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödenek talebinde bulunulması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç bağlantısının zaruret arzeden alanlarına 
yağmur kanalı yapılması ve yağmur sularının yola zarar vermemesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 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 kısımları 
İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bakım ve onarım işleri 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 İl Özel İdaresi bütçesinin Yol Yapım 
Giderleri faslındaki ödenek imkanları çerçevesinde zaruret arzeden alanlarda yağmur kanalı yapılmasının yanı 
sıra yağmur sularının bertaraf edilerek yola zarar vermemesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.08.2021 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 03.08.2021 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 beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan İlimiz, Armutlu İlçesi, 
Kapaklı Köyüne köy binası yapılması ve köy meydanı düzenlemesi işi ile Selimiye Köyüne köy binası yapılması 
işinde kullanılması şartıyla Erguvan Enerji firması tarafından İl Özel İdaresi hesabına yatırılan ₺480.000,00 
ödeneğin şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 10’uncu maddesinin (g) fıkrası uyarınca, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan İlimiz, 
Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyüne köy binası yapılması ve köy meydanı düzenlemesi işinde kullanılması için 
₺250.000,00, Selimiye Köyüne köy binası yapılması işinde kullanılması için ₺230.000,00 olmak üzere, Erguvan 
Enerji Firması tarafından İl Özel İdaresi hesaplarına yatırılan toplam ₺480.000,00 ödeneğin şartlı bağış olarak 
kabul edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; 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 teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN 
söz alarak, konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde,  komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi, prefabrike binaların yapımı için gerekli olan malzemelerin İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla 
karşılanması talep edilmiş olup, konu hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi için İdare tarafından yerin imar ve 
mülkiyet durumu ile maliyeti gibi hususlarda gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun komisyonlara iletilmesinden 
sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
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. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Muharrem 
ÇOBANKENT söz alarak, konu hakkında meclisi bilgilendirdi.  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 ve keşif özetinin 
hazırlanması, hazırlanacak proje ve keşif özeti doğrultusunda tespit edilecek yere Köy Muhtarlığı imkanlarıyla bir 
adet gölet yapılması ve kontrollük hizmetlerinin İdare tarafından yürütülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi 



 
 

 

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; İlimiz, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyü Balıkçı Barınağı ile Merkez İlçe, 
Samanlıdere Balıkçı Barınağının tel ihata ile çevrilmesi işinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı maddesi 
kapsamında İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Meclis Başkanı konu hakkında meclise bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde,  komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı ve 64’üncü maddeleri kapsamında 
yapılacak anlaşmaya (protokol) uygun olarak İlimiz, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyü Balıkçı Barınağının tel ihata ile 
çevrilmesi işi ile Merkez İlçe, Samanlıdere Balıkçı Barınağının tel ihata ile çevrilmesi işinin keşif özeti 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi, İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2021 Mali Yılı Bütçesinin 44 
77 35 00 00 - 01 6 0 33 -05- 05 3 (Kamu Kurumlarıyla Ortak Projeler) faslında bulunan ödeneğin ₺50.000,00 
sinin Kapaklı Köyü Balıkçı Barınağı tel ihata ile çevrilmesi işinde kullanılması, ₺30.000,00 sinin ise Merkez İlçe 
Samanlıdere Balıkçı Barınağı tel ihata ile çevrilmesi işinde kullanılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.08.2021 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 04.08.2021 Çarşamba 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 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. İl Özel İdaresi personeli Mimar Hüseyin ERSOY söz alarak, 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, İdare tarafından yapının mülkiyet ve imar durumu, ilgili kurum 
görüşleri ile Toprak Koruma Kurulu Kararının alınmasının ile ilgili idare tarafından yazışmalar yapılmış olup, 
kurum görüşleri sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu 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 detaylı bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak, müze hayata geçince bunun kalıcılığının 
sağlanması gerektiği ve bu anlamda teknik çalışmaların olup olmadığı hakkında bilgi istedi. Meclis Üyelerinden 
Murat KAYA söz alarak, maliyeti konusunda bilgi aldı. Meclis üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunun 64 . maddesi gereği ve Belediye Kanunun 75. maddesi kapsamında Kadıköy Belediyesi ile 
ortaklaşa gerçekleşeceğinden protokol için idareye yetki verilmesinin komisyona ilave edilmesini ifade etti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunu idareye yetki verilmesi ifadesinin eklenmesinden sonra 
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 Kadıköy Belediye Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde 
belediye mülkiyetinde bulunan imar planlarında “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı)” olarak 
planlanan 213 ada 44 nolu parselde Bonsai Müzesi yapılması için ortak çalışılması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
  
Meclis Başkanı söz alarak gündemin on birinci maddesinin geçen ay ki toplantıda karara bağlandığını sehven bu 
ayki gündeme alındığını ifade etti. 
 
Gündemin on ikinci 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 uygulanacak projeler ile ilgili meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi, yapılacak 



 
 

 

çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması ve akabinde İl Genel Meclisinde 
değerlendirilerek karara bağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü 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 imkânları ile bir 
Şehitlik ve Anıt yapılması için Çınarcık Belediyesi ile protokol yapılması, yerin tahsisi, imar durumu, proje, keşif 
ve maliyet konusunda İl Özel İdaresi teknik elamanları tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun yazılı 
olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.08.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ağustos ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 05.08.2021 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.   
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin 
kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması 
için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, Yeşil Mavi Turizm 
Seyir yolunun turizm için önemli olduğunu ancak bugünlerde yaşanan orman yangınlarında yaşanan sıkıntılardan 
dolayı köylere ve ormanlara ulaşmak çok önem arz ettiğinden, seri ve hızlı ulaşılabilirliğin sağlanması,  112 ve 
itfaiye araçlarının rahat geçebileceği yolların olması gerektiğini bu yüzden Yeşil Mavi Turizm Seyir yolun bu 
anlamda bakımının yapılması gerektiğini ve orman yangınları esnasında ekipman durumu hakkında meclisin 
bilgilendirmesini ifade etti. Meclis Başkanı söz alarak, yaşanan orman yangınları sebebiyle ilimizde de önlemler 
alındığını, Yeşil Mavi yolun turizm yolu olmakla birlikte doğal alternatif yol olarak ta önemli bir yer teşkil ettiğini, 
idare tarafından bu yolun seyir halini engelleyen bir durum olup olmadığının tespitinin yapılmasını ayrıca orman 
yangınları devam ederken Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar hakkında açıklamalar yapıldığını 
bu yardımlarda Yalova Belediyesinin ve İdarenin de katkıları olduğunu ifade etti. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK 
söz alarak, Valilik tarafından geçici olarak alınan tedbirlerin kalıcı olmadığı teknik ekipmanlara ihtiyaç olduğunu, 
koordinasyon sağlanarak ne kadar hazır olduğumuzu görmenin önemli olduğunu dile getirdi.  
 
Gündemin on beşinci 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verdi. 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 ancak,  MARKA’nın belirlediği firma tarafından çalışmaların devam 
ettiği, çalışmaların 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 komisyonumuza 
süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 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. Meclis Başkanı tarafından meclise detaylı bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Murat KAYA söz 
alarak, bize yetecek yer kadar kısım için çalışma yapılırsa maliyet düşer ifadesini kullandı. 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 yerin topografyası, 
pafta, ada, parsel durumu, proje, keşif ve maliyetinin idare tarafından çıkartılarak komisyonlara ulaştırılmasından 
sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.08.2021 Cuma günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Ağustos ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı ağustos ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.08.2021 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.  
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul 
binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi personeli Mimar Hüseyin ERSOY tarafından 
konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
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 Kurulu ödeneği çerçevesinde gerçekleştirilmesi, 
konu ile ilgili yürütülen çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on sekizinci 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. Meclis Başkanı konu hakkında meclise detaylı bilgi verdi. Meclis Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz 
alarak, İdarenin hazırlamış olduğu içme suyu ihtiyacı ve mevcut durumu ile ilgili raporun hangi nüfus oranına 
göre tespitinin yapıldığı, çünkü bazı köylerin nüfuslarının yaz aylarında fahiş bir şekilde arttığını, o köylerde içme 
suyunun bu nedenle yetersiz kaldığını dile getirdi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, İdarenin yapmış 
olduğu bu çalışmada değerlendirmenin neye göre yapıldığını, bu dönemi mi yoksa geleceğe yönelik mi olduğunu 
bilmek istediklerini, aslında değerlendirmenin geleceğe yönelik yapılmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.  
Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, yapılan çalışma için İdareye teşekkür etti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun 
komisyonlara ulaştırılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dokuzuncu 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 personeli Mimar Hüseyin ERSOY tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, Kara kilise ile ilgili gelişmeler hakkında 
İdarenin meclisi bilgilendirmesini istedi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
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 komisyonlara 
süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.     
 
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Murat KAYA söz alarak, İdare tarafından hazırlanan 
içme suyu raporunda en önemli sıkıntının içme suyunun tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanıldığının tespit 
edildiğini, içme suyu konusunda yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesi için herkesin hassasiyet 
içerisinde davranması ve bu konuda çözüm yollarının üretilmesi yönünde bir çalışma yapılması gerektiğini dile 
getirdi. 
 



 
 

 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Eylül ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2021 
Çarşamba günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2021 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısına son verildi.  


