
 

 

 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.09.2021 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, 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, Ertan ŞENER’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak 
etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçeleri okundu, 5 gün 
süreyle izinli sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi.  
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; Sinop ve Kastamonu illerinde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel 
felaketinden dolayı zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile 500 adet 
kuru gıda yardım paketinin temin edilerek dağıtımının sağlanması için adı geçen illerin İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğüne gönderilmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı; her ne kadar gündemde kuru gıda 
paketleri olarak ifade edilmiş ise de kuru gıda paketlerinden ziyade hijyen malzemelerine ihtiyaç olduğunu, 
konunun komisyonda değerlendirileceğini ve ona göre karar alınacağını dile getirdi. 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin de %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova İMES 
İhtisas OSB’nin yeri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan kamu yararı kararı çerçevesinde, 
taşınmaz bedellerinin ve kamulaştırma sürecinde oluşacak tüm giderlerin ilgili OSB tarafından karşılanması 
kaydıyla, söz konusu OSB’nin kamulaştırma işlemlerinin İl Özel İdaresi kanalıyla yürütülmesi konusu müzakereye 
açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi.  
        
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent 
Mahallesi Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan A Blok, 2. Kat, 13 numaralı işyerinin satışının yapılması ile ilgili İl 
Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün meclisimize havaleli 26.08.2021 tarihli ve 3741 sayılı yazıları 
okundu. Emlak ve İstimlak Müdür V. Sema TURGUT KARATAŞ tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 

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 mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.09.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.09.2021 perşembe günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, izinli olan Ertan ŞENER’in dışındaki 
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 olmak üzere diğer tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. 
Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunun da belirtildiği gibi 
ölçme değerlendirme ve veriye dayalı yönetim hedeflerine uygun olarak ilimiz genelinde ilk ve ortaöğretim 
öğrencilerinin Yalova ve köylerinde öğrenme açığının giderilerek akademik başarılarını arttırmak ve 
performanslarını iyileştirmek amacıyla, yapılacak protokol çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova 
Belediyesi ve İl Özel İdaresince ‘Eğitimde Bir Adım Ötesi Projesi’nin uygulanması ve söz konusu proje için İl Özel 
İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.08.2021 tarih ve 
29972998 sayılı yazıları okundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere 



 

 

 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 
24. maddesi gereğince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 
2021-2022 eğitim öğretim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki temsilcinin 
seçilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 
2021-2022 eğitim öğretim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ ile Mustafa 
TUNALI seçilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altınca maddesinde yer alan; ilimiz köylerinde çıkacak olan muhtemel yangınlarda acil müdahale 
etmek için traktör arkasına takılan yangın tankeri temin edilmesi ve köylerimizin içme suyu şebeke hattının belli 
noktalarına yangın hidrantı konulması, mevcut hidrantların çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek arızalarının 
giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden  İdris 
DURMUŞ söz alarak, yangının ilk çıktığı anda müdahale etmek için böyle bir sistemin kurulmasının çok önemli ve 
yararlı olacağını dile getirdi. Üyelerden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, mevcut sistemlerin bakım onarımlarının 
yapılmasının faydalı ve gerekli  olduğunu ifadde etti. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak, bazı bölgelerde benzer 
sistemlerin olduğunu, iyi işler bir sistemin kurularak yangınla mücadele için hazır halde tutulmasının etkili 
olacağını dile getirdi. Üyelerden Hüseyin ALFAT söz alarak, traktör arkasına takılan 4-5 tane yangın tanklarının 
alınacağının söz konusu olduğunu, daha etkin bir şekilde mücadele etmek için temin edilecek olan sistemlerin 
çam ve diğer ormanların yoğun olduğu bölgelerde hazır tutulmasının daha doğru olacağını ifade etti.  Üyelerden 
Resul ÇİFTÇİ söz alarak, kurulmak istenen bu sistemin büyük yangınları sürdürmek için olmadığını, yeni çıkan 
yangınlarda kısa sürede müdahale etmek ve yangının büyümesini engellemek için yararlı olacağını dile getirdi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; ilimiz köylerinde çıkacak olan muhtemel 
yangınlarla acil müdahale etmek amacıyla, traktör arkasına takılan yeteri kadar yangın tanklarının temin edilmesi 
ve yangınla etkin mücedele edilmesi için köylerimizin içme suyu şebeke hatlarının belli noktalarına yangın 
hidrantlarının konulması, mevcut hidrantların çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek varsa arızalarının giderilmesi 
için İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi.  
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Bütçesinde serbest nakit karşılığı 
gösterilmek üzere elde edilen ek gelirin bütçelendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2021 Mali Yılı 
Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan toplam ₺4.000.000,00 
tutarındaki ek gelirin; cetvelde belirtildiği şekilde bütçenin ilgili fasıl maddesine gelir kaydı ile diğer taraftan söz 
konusu ödeneğin, yine cetvelde belirtildiği şekilde bütçenin ilgili fasıl maddelerine gider olarak kaydedilmesi 

hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.09.2021 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.09.2021 cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, izinli olan Ertan ŞENER’in dışındaki 
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 olmak üzere diğer tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. 
Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   

 
Gündemin sekizinci 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 tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; İdare tarafından yapının mülkiyet ve imar durumu, ilgili kurum görüşleri ile Toprak Koruma 
Kurulu Kararının alınması ile ilgili idare tarafından yazışmalar yapılmış olup, kurum görüşlerinin ve İdare 
tarafından yapılan çalışmaların sonucunun yazılı olarak komisyonumuza iletilmesinin ardından konunun bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi.  
 



 

 

 

Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine 
(Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; Kalkınma 
Ajansı tarafından verilecek proje desteği ve konu ile ilgili yapılacak fizibilite çalışmaları konusunda meclisi 
bilgilendirdi. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, söz konusu müzenin maliyeti ve işletilmesi hususunu 
sordu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak, 
Bonsai bahçeleri ile ilgili detaylı bir çalışma ve araştırma yaptığını, İspanya’da sofistike bir müzenin olduğunu, bu 
tür müzelerin ekipman ve edevatlarının fazlaca olması maliyetinin yükselmesine neden olduğunu, dolayısıyla 
emek ve maliyet gerektiren söz konusu müzenin diğer kurumların iş birliğinde ortak proje şeklinde hayata 
geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
Ülkemizde varsa benzerleri ile birlikte Dünyada benzeri veya farklı örnekleri olan bu tür Müzelerle ilgili örnek 
projelerin tespit edilmesi için uzman ve teknik elemanların katılımı ile İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonu 
üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yurt içinde ve yurt dışında örnek projeleri yerinde görmek ve 
incelemek üzere bir iş gezisi programı düzenlenmesi, idare dışından ve idareden geziye katılacak kişilerin 
harcırahlarının (ulaşım, konaklama, iaşe, vb.) İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması, 
yapılacak iş gezisi neticesinde tespit edilecek alternatifli örnek projelerden uygun olanının uygulanması için 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64’üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75’inci maddesi kapsamında 
Kadıköy Belediyesi ile ortak proje çalışması yapılması, bu çalışmaların ve protokolün yapılması için İdareye yetki 
verilmesi ve bütün bu çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mevkii, Sahil Sk. No: 10 
adresinde bulunan alanın, açık alkol satışı için içkili yer bölgesi olarak ilan edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29’uncu, 30’uncu ve 
31’inci maddelerine uygun olarak ‘mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü ile 
adres bilgilerinin bulunduğu ölçekli krokinin’ İdareye gönderildiği anlaşıldığından, İl Genel Meclisinin bu ayki 
olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere komisyonlar tarafından söz konusu teklif ile ilgili raporun 
revize edilerek meclise sunulması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz Merkez İlçesi, Bad Godesberg Parkında bulunan Yalova İl 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü binasının kullanım özelliklerini kaybetmesinden ve ihtiyaçlara 
cevap verememesinden dolayı yerel imkanlar ile prefabrik malzemeden yapımı planlanan yaklaşık 118 m² hizmet 
binası ile 58 m² kütüphane binası için gerekli olan malzemenin İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla temin edilmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl 
Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere komisyonlar tarafından söz 

konusu teklif ile ilgili raporun revize edilerek meclise sunulması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.09.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.09.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, izinli olan Ertan ŞENER’in dışındaki 
üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim 
DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, 
İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, Tahsin YENER’in ise toplantıya iştirak etmediği 

görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Tahsin YENER’in izin sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 
çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
Gündem maddelerine geçmeden önce, Meclis Başkanı; CHP’den istifa edip Memleket Partisine katılan üyelerin 
olması nedeniyle komisyon üyeleri seçiminin yapılması ve seçim işleminin meclisimizin yarınki birleşimde 
gerçekleştirilmesi hususunun gündeme alınmasını teklif etti. Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereğince, nispi 
oranlamaya göre komisyonlara üye seçiminin yapılması hususunun meclisin gündemine alınması ve 
komisyonlara üye seçiminin yarınki birleşimde gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 



 

 

 

Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 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 Üyelerinden İbrahim Dönertaş söz 
alarak, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile balıkçılık faaliyetleri üzerine bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmaların 
sonucunda balıkların muhafazası için buzhane ihtiyacının tespit edildiğini, Armutlu, Fıstıklı ve Esenköy Balıkçı 
Barınaklarının dahil edildiği bir projenin hazırlanarak ödenek temini için Bakanlığa gönderildiğini ve Bakanlık 
tarafından projenin gerçekleştirilmesi için belli tutarda ödenek tahsis edildiğini, böylece balıkçı esnafının 
yakaladıkları balıkların zayi olmadan tüketicilere ulaştırılmasına olanak tanındığı için hem balıkçı esnafına destek 
sağlanmış olacağını hem de ekonomiye katkıda bulunulmuş olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı; üreticilerimizin 
ve çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesi yönünde ele alındığı projelerin hayata 
geçirilmesinin önemli olduğunu, ilerleyen süreçte bu projelerin daha da geliştirilerek hayata geçirilmesine gayret 
göstereceklerini dile getirdi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, destek sağlanan projelerin geri 
dönüşümün yerinde incelerek sağlayacağı fayda/zararın tespit edilmesinin yararlı olacağını, çiftçilere dağıtılan 
Ayçiçek tohumu konusunda bazı olumsuz haberlerin alındığını, temin edilen ürünlerden bozuk yada sorunlu 
olanlar ile ilgili bir müeyyidenin olup olmadığını, çiftçilerimize ve üreticilerimize destek verilirken ilimizin iklim 
şartlarına uygun fide, fidan ve diğer tarımsal ve zirai faaliyetler ile ilgili projelerin tespit edilerek hayata 
geçirilmesine özen gösterilmesi gerektiği hususundaki görüşünü meclise iletti. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK 
söz alarak, bizim burada dile getirdiğimizin bir eleştiri olmadığını, varsa eksikliklerin ve hataların tespit edilerek 
sonraki aşamalarda hataya düşmeden daha etkin ve verimli projelerin hayata geçirilmesine özen gösterilmesine 
imkan tanınması olduğunu, çiftçi üreticilerimize dağıtılacak fide, fidan ve diğer bitkisel ürünlerin ihtiyaç 
sahiplerine zamanında teslim edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Meclis Üyelerinden Mustafa TUNALI söz 
alarak, başka illerde uygulanan benzer projelerle ilgili örneklerin olduğunu, bu örneklerden tecrübe edinerek 
daha verimli ve çiftçilerimize ve üreticilerimize ekonomik anlamda yarar sağlayacak projelerin hayata 
geçirilmesinin önemli ve yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde; komisyon raporları 
doğrultusunda hayvansal ve tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine 
devam edilmesi, yapılmış ve yapılacak olan çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması 
için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, daha önceki dönemde Kapaklı köyünde 
şehitlik yapıldığını ve şehitliklerin envantere işlenmesi gerektiği için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından anılan 
şehitliğin kayıt altına alındığını, dolayısıyla yapılması istenen şehitliğin envantere işlenmesi için Bakanlık 
tarafından kayıt altına alınması işlemlerinin gerçekleştirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, bu hususun ilavesiyle komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yerin tahsisi, imar 
durumu, proje, keşif ve maliyeti gibi konularda İdarenin teknik elamanları tarafından gerekli çalışmanın yapılarak 

sonucunun komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 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 Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu 
güzergâhında, her yaştan çocuğun ve gençlerin anne babaları ile kamp, eğitim, doğal hayatı tanıma gibi 
alanlarda gece kalınabilecek şekilde tesis ve sosyal imkanların sunulabileceği tesis yerlerinin tespit edilmesi için 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılması, alan tespiti 
yapıldıktan sonra projelendirme ve diğer yatırım çalışmaları konusunda İdare tarafından çalışma yapılması, süreç 
içeresinde gençlerimizin doğal ortamda kamp ihtiyacını sağlayacak şekilde 4 mevsim kalınabilecek yeni tesisin 
kazandırılması, bu yöndeki çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde mevcut kara yolu üzerinde 

şahsa ait arazide bulunan 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. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Murat KAYA söz alarak, Köy Muhtarlığı ve üreticiler ile görüşmelerin devam 
ettiğini, sadece inşaat alanı ile ilgili çalışma yapılarak daha az maliyetle bu projeyi uygulanmaya çalıştıklarını 
ifade etti. Meclis Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, karayolları güzergahında ve kenarında olduğu için 
karayollarından da izin alınması gerektiğini dile getirdi.  Yapılan müzakereler neticesinde, karayollarından izin 
alınması ifadesinin eklenmesiyle komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yerin topografyası, mülkiyet durumu, 
sadece yapının yapılacağı inşaat alanının koordinatlarıyla birlikte çapı, pafta, ada, parsel durumu, proje, keşif ve 
maliyeti gibi konularda İdare tarafından ivedilikle bir çalışma yapılarak komisyonlara ulaştırılmasından sonra 
konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  



 

 

 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.09.2021 Pazar günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.09.2021 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 Ertan ŞENER’in dışındaki 
üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın 
toplantıya iştirak ettikleri, Tahsin YENER, Mustafa TUNALI, Resul ÇİFTÇİ’in ise toplantıya iştirak etmedikleri 
görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Tahsin YENER, Mustafa TUNALI, Resul ÇİFTÇİ’in izin sayılması oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının 
bakım, onarım ve restorasyon işlerinin yaptırılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı 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 
çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 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. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, köylerde su sarfiyatında tasarruf kurallarına 
uyulmadığı, suların etkin kullanım için farkındalık eğitimlerinin verilmesinin yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından yapılan detaylı çalışmalar 
sonucunda içme suyu ve tarımsal sulamalarla ilgili bilgiler yazılı olarak komisyonlara ulaştırılmış olup, küresel 
iklim değişikliği ve buna bağlı olarak meydana gelen kuraklık sebebiyle içme, kullanma ve tarımsal sulamalarda 

yaşanacak olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde bilimsel verilere 
uygun olarak gerekli çalışmaların 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 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 teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; 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 komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ederek Memleket Partisine katılan üyelerin olması sebebiyle, 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddeleri gereğince, nispi 
oranlamaya göre İhtisas Komisyonlarına üye seçiminin yapılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 
sonucunda; kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve 
Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile görülen ihtiyaç üzerine Tarımsal Hizmetler 
Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu, Yol Yapım ve Ulaşım 
Hizmetleri Komisyonu ile Yatırım İnceleme ve Denetleme Komisyonu olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet İhtisas 
Komisyonunun kurulması ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 7’şer (yedi) kişiden, 
diğer komisyonların ise 5’er (beş) kişiden oluşması oybirliğiyle kabul edildi. Kurulması kararlaştırılan 
komisyonlarda görev almak üzere nispi oranlamaya göre belirlenen adayların seçimine geçildi. Temsil oranına 
göre belirlenen adayların seçimi için işaretle ayrı ayrı yapılan oylamada; 
 
 



 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

İDRİS DURMUŞ AK PARTİ ÖMER ASLAN AK PARTİ 

ALİ ÇORBACI AK PARTİ RESUL ÇİFTÇİ AK PARTİ 

MUSTAFA SELVİ AK PARTİ MURAT KAYA AK PARTİ 

İSMAİL AKAR AK PARTİ FÜRKAN ATEŞ AK PARTİ 

MUSTAFA TUNALI CHP İBRAHİM DÖNERTAŞ AK PARTİ 

TAHSİN YENER CHP OKTAY ATİK CHP 

ATALAY BEŞTAŞ MHP ERTAN ŞENER EMEMLEKET 

 
 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 
EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER 

KOMİSYONU 

MURAT KAYA AK PARTİ HASAN SOYĞÜZEL AK PARTİ 

İBRAHİM DÖNERTAŞ AK PARTİ İDRİS DURMUŞ AK PARTİ 

İSMAİL AKAR AK PARTİ ALİ ÇORBACI AK PARTİ 

MUSTAFA TUNALI CHP MUSTAFA TUNALI CHP 

TAHSİN YENER CHP HÜSEYİN İNCE MEMLEKET 

 
 

TARIMSAL HİZEMTLER KOMİSYONU ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KOMİSYONU 

HASAN SOYGÜZEL AK PARTİ HASAN SOYGÜZEL AK PARTİ 

İDRİS DURMUŞ AK PARTİ HAYRULLAH SARIHAN AK PARTİ 

FÜRKAN ATEŞ AK PARTİ TAHSİN YENER CHP 

HÜSEYİN ALFAT CHP HÜSEYİN AYFAT CHP 

HÜSEYİN İNCE MEMLEKET HÜSEYİN İNCE MEMLEKET 

 
 

İÇİŞLERİ VE ÇEŞİTLİ İŞLER 
KOMİSYONU 

YOL YAPIM VE ULAŞIM HİZMETLERİ 
KOMİSYONU 

ALİ ÇORBACI AK PARTİ ÖMER ASLAN AK PARTİ 

HAYRULLAH SARIHAN AK PARTİ RESUL ÇİFTÇİ AK PARTİ 

MUSTAFA SELVİ AK PARTİ MURAT KAYA AK PARTİ 

TAHSİN YENER CHP OKTAY ATİK CHP 

ATALAY BEŞTAŞ MHP ERTAN ŞENER MEMLEKET 

 

 

YATIRIM İNCELEME VE DENETLEME 
KOMİSYONU 

HAYRULLAH SARIHAN AK PARTİ 

MUSTAFA SELVİ AK PARTİ 

İSMAİL AKAR AK PARTİ 

HÜSEYİN ALFAT CHP 

ATALAY BEŞTAŞ MHP 

 
Yukarıda tablo şeklinde belirtilen İhtisas Komisyonlarına tablo içerisinde isimleri belirtilen üyelerin seçilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Sinop ve Kastamonu illerinde yoğun yağışlar 
sonucu meydana gelen sel felaketinden dolayı zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan 
malzemenin temin edilerek dağıtımının sağlanması için adı geçen illerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine 
gönderilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; AFAD Başkanlığı tarafından tespit edilen ihtiyaç kalemlerinden oluşan 
(hijyen, gıda, vb.) malzemenin ₺100.00,00 kadarının İl Özel İdaresi tarafından piyasadan temin edilerek 
dağıtımının sağlanması için adı geçen illerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilmesi, temin edilecek 
₺100.000,00 ye kadar malzemenin bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 
Alımları faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; İl Özel 
İdaresinin de %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova İMES İhtisas OSB’nin yeri için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından alınan kamu yararı kararı çerçevesinde kamulaştırma işlemlerinin İl Özel İdaresi kanalıyla 
yürütülmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin de %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova İMES 



 

 

 

İhtisas OSB’nin yeri için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı alınmış olup, taşınmaz 
bedellerinin ve kamulaştırma sürecinde oluşacak tüm giderlerin ilgili OSB tarafından karşılanması kaydıyla, 4562 
sayılı OSB Kanununun 4 ve 5. maddeleri, Üçlü Protokolün ilgili maddeleri gereğince, kamu yararı kararı 
çerçevesinde söz konusu OSB’nin kamulaştırma iş ve işlemlerinin İl Özel İdaresi kanalıyla yürütülmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan İlimiz, 
Çınarcık İlçesi, Atakent Mahallesi, A Blok, 2 nci Kat, 13 numaralı işyerinin satışının yapılması teklifi hakkında ilgili 
komisyon tarafından hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği 
gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası, aynı Kanunun 26. maddesinin (g) fıkrası ile 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Çınarcık 
İlçesi, Atakent Mahallesi, 3038 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan A Blok, İkinci Kat, 13 numaralı işyerinin 
satışının yapılması ve satış işleminin mevzuat hükümleri doğrultusunda İl Encümeni marifetiyle gerçekleştirilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 02.09.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 
edilen; Yalova ve köylerinde öğrenme açığının giderilerek akademik başarılarını arttırmak ve performanslarını 
iyileştirmek amacıyla hazırlanan ‘Eğitimde Bir Adım Ötesi Projesi’nin uygulanması teklifi hakkında ilgili 
komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunun da belirtildiği gibi ölçme değerlendirme ve veriye dayalı 
yönetim hedeflerine uygun olarak ilimiz genelinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Yalova ve köylerinde 
öğrenme açığının giderilerek akademik başarılarını arttırmak ve performanslarını iyileştirmek amacıyla, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi arasında yapılacak protokol çerçevesinde ‘Eğitimde Bir Adım Ötesi Projesi’nin uygulanması ve protokol 
yapılması için İdareye yetki verilmesi, İl Özel İdaresinin bütçesinin Kamu Kurumlarıyla Ortak Projeler faslında 
bulunan ödeneğin ₺20.000,00 sinin söz konusu proje giderlerinin karşılanmasında kullanılması hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
    
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 02.08.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve İl Özel 
İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 29.07.2021 tarihli ve 3229 sayılı teklif yazılarında 
belirtilen; Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mevkii, The Laington adlı işletmenin bulunduğu alanın içkili yer 
bölgesi olarak ilan edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 
29’uncu, 30’uncu ve 31’inci maddelerine uygun olarak hazırlanan ve mülkî idare amirinin genel güvenlik ve 

asayiş durumu hakkındaki görüşü ile birlikte yukarıdaki adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli krokide 
belirtilen Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mevkii, Sahil Sok. No: 10/1 adresinde The Laington adlı işletmenin 
bulunduğu alanın içkili yer bölgesi olarak ilan edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 02.07.2021 tarihli olağan toplantısının ikinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise 
sunulması için İhtisas Komisyonlarına havale edilen; prefabrik malzemeden yapılması planlanan İl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü hizmet binası ile kütüphane binasında kullanılmak üzere, İl Özel 
İdaresi bütçe imkanlarıyla gerekli olan malzemenin temin edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçesi, 
Bad Godesberg Parkında bulunan Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü hizmet 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 planlanmış olup, yapımı 
planlanan hizmet binası ve kütüphane binası inşaatının tamamlanmasından sonra gerekli olan büro malzemesi, 
tefrişat vb. malzemelerin temininde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları faslında bulunan ödenekten ₺100.000,00 ye kadar ayni yardım yapılması hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin dilek ve temenniler maddesi kapsamında Meclis Başkanı; daha önce de parti gruplarının 
bulunduğunu, bunlara Memleket Partisinin ilave olduğunu, bundan sonraki süreçte de çoğulcu demokratik 
teamüllere uygun bir şekilde birlik içerisinde ve oybirliği ile ilimizin menfaatine ve vatandaşlarımızın yararına olan 
yatırımlar ve hizmetlerle ilgili kararlar almaya devam edeceklerini, meclisteki görüşmeler esnasında ve 
sonrasında projelerin hayata geçirilmesi aşamasında emeği geçen meclis üyelerine ve idare çalışanlarına 
teşekkür etti ve başarı dileklerini iletti. 
       
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Ekim ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Ekim ayı olağan toplantısının 04.10.2021 
Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2021 Yılı Eylül ayı olağan toplantısına son verildi.  


