
 

 

 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ekim  ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 04.10.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK ve İsmail 
AKAR’ ın toplantıya iştirak ettikleri, Hüseyin ALFAT’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak 
etmeyen üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi ve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilimiz 
köylerinde uygulanan tarımsal projeler hakkında Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genel meclisi 
bilgilendirilmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı: İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
işbirliğinde yürütülen tarımsal projelerin uygulanması, ilimize olan faydaları ve vatandaşlarımızın memnuniyeti 
hakkında meclise bilgi verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat PARILDAR tarafından projeksiyon eşliğinde ilimizde 
uygulanan sebzecilik, meyvecilik ve hayvancılık projelerinin geliştirilmesi, ilimizdeki tarımsal arazilerin ve 
parsellerinin durumu, kivi ve aronya meyvesinin Yalova menşei olduğunun tescillenmesi, ilimizdeki tarımsal 
araziler ve yetiştirilen ürünlerle ilgili istatistiki bilgiler, parsel sayıları ve büyüklükleri, çitçilerin sisteme kaydı, 
tarımsal ürünlerin bir bütün olarak projelendirilmesi ve bu projeler için ödenek teminini müteakip hayata 
geçirilmesi ve bundan sonraki planları hakkında meclisi detaylı bir şekilde bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim 
DÖNERTAŞ, İdris DURMUŞ, Mustafa TUNALI, Mustafa SELVİ, Ertan ŞENER ve Murat KAYA tarafından tarımsal 
ve hayvansal projelerle ilgili sorular soruldu. İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından sorulan sorulara cevap verildi 
ve ardından gündemin bir sonraki maddesine geçildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi bütçe imakanlarıyla ilimiz köylerinin içme suyu depolarına 
kurulan otomatik klorlama sistemi ağının işleyişi hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN 
tarafından başlıklar halinde meclise bilgi sunuldu. Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden teknik eleman tarafından 
sağlıklı suyun tüketimi için kurulan otomatik klorlama sisteminin faydaları, işleyişi, kontrolü ve denetimi hakkında 
meclise bilgi verildi. İl Özel İdaresi teknik elemanları ile yüklenici firmanın mühendis ve uzman elemanları 
tarafından otomatik klorlama sisteminin işleyişi, suların kimyasal yapısı, debi ve klor seviyesi ile herhangi bir 
arıza veya olumsuz durumda uyarı sisteminin ikaz vermesi ve anında müdahale edilerek arızanın ve sorunun 
giderilmesi, buna bağlı olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli su tüketimine kavuşturulması için ileri düzeyde 

olan bu sistem hakkında meclise detaylı bilgi sunuldu. Meclis üyeleri tarafından sorulan sorulara teknik elemanlar 
tarafından cevap verildi.        
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.10.2021 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim  ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 05.10.2021 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, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 
ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, Atalay BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak 

etmeyen üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
 
Alt ve üstyapı hizmetleri açısından İl Özel İdaresine getireceği ilave mali külfetler de göz önünde bulundurularak, 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 ve 42 nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi imar sorumluluk 
alanında bulunan köylerde yapılacak  yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim alanlarına (RES, GES, 
Biyogaz vb.) ilişkin düzenlenecek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile köy yerleşik alan sınırları içerisinde 
bir parselde üçten fazla yapılacak bina ve tesislere verilecek izinlere dayalı olarak tahsil edilecek hizmet bedelinin 
belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları 
okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN 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 üçüncü maddesinde yer alan; ilimiz ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan Süs Bitkileri ve 
Çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi, tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla; kamu-özel ilgili tüm kurumların 
katılımıyla “Yalova Çiçek Festivali” adıyla bir organizasyon düzenlenmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis 
Başkanı tarafından süs bitkileri ve çiçekçilik faaliyetleri ve düzenlenecek festival hakkında meclise bilgi verildi.  
Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, ilimizde kalıcı fuar alanlarının kurulması konusunda daha önce de 
istişareler yapıldığını, belediyeler ve ilgili kurum kuruluşların iş birliğinde geleceğe dönük kalıcı fuarlar organize 
edilmesinin yararlı olacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak 
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Çalışma ve Performans 
Programının incelenerek karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize 
havaleli 04.10.2021 tarihli ve 4499 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; söz konusu 
teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemin beşinci 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. Makine İkmal Bakım ve 
Onarım Müdürü Hakan ARSLAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ 
söz alarak, traktörlerin arkasına takılacak tankların çok büyük olmasına gerek olmadığını, daha kullanışlı ve 
ihtiyaca cevap verecek büyüklükte tankların satın alınmasının yeterli olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. 
Yapılan müzakereler neticesinde, bütçe imkanları çerçevesinde traktörün arkasına takılan 6 adet 3 tonluk su 
tanklarının satın alınması, köylerde mevcut su tanklarının onarımının yapılması ve söz konusu tankların İdare 
tarafından belirlenen köylere verilmesi hususunun ilavesiyle raporlar doğrultusunda karar alınması hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk 
bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve 
çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel 
İdaresi personeli Mimar Hüseyin ERSOY tarafından gelinen aşama hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, kurum görüşlerinin alınması ve İdare tarafından 
başlatılan çalışmanın neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.10.2021 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 06.10.2021 Çarşamba 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, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 

AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK  tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 06.10.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, çocuk parklarında 
deformelerin olması sebebiyle yararlanmaların meydana geldiğini, daha kompakt, kullanışlı ve çocukların zarar 
görmeyeceği cinsten çocuk parkların yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Üyelerden İdris DURMUŞ söz 
alarak, yeni yapılacak veya onarılacak parkların günümüz şartlarına ve gelişen teknolojisine uygun ahşaptan 
veya çocuklara zarar vermeyecek cinsten olmasına özen gösterilmesinde yarar olduğunu dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İl Özel İdaresi bütçe imakanları ile ilimiz Çiftlikköy ilçesine bağlı 
köylerde yaptırılan ve zaman içerisinde deforme olması nedeniyle kullanılamaz hale gelen ekipman-malzeme ve 



 

 

 

bozulan zeminleri ile çocuk oyun parklarının mevcut durumlarının tespit edilmesi, Kılıçköy ve Denizçalı 
köylerimizdeki oyun parklarının güncel haliyle daha modern ekipmanlar ile yenilenmesi, diğer köylerimizde 
mevcut olan çocuk oyun parklarının durumuna göre tadilatlarının yaptırılarak kullanıma uygun hale getirilmesi  
teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.     
 
Valilik hizmet binasının zemin katında bulunan Açık Kapı Şube Müdürlüğünün mevcut kullanım alanı yetersiz 
kaldığından dolayı hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesinde aksamalar meydana gelmekte olup, hizmetlerin 
vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılabilmesi için, aynı katta bulunan yemekhanenin bir 
bölümü ile şoförler odasının birim odalarına dönüştürülmesi için yapılacak olan tadilat ve onarım işlerinde 
kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden toplam ₺20.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı 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 Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy köyünde mevcut kara yolu üzerinde şahsa 
ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin buradan kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy 
tüzel kişiliğine ait arsa üzerine yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Söz konusu satış yeri için hazırlanan alternatifli projeler hakkında İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN ve Mimar Zeynep KELEŞ tarafından görüntülü kayıt (video kayıt) eşliğinde 
teknik ve mimari yönleriyle ile ilgili meclise detaylı bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, modern bir 
şekilde yapılması planlanan söz konusu satış yeri projesinin hayata geçirilebilmesi için maliyetinin karşılanmasına 
katkıda bulunulması amacıyla satış yeri sahiplerinden belli bir süre kira alınması konusunun da değerlendirilmesi 
suretiyle, raporda belirtildiği gibi; köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerine yapılması planlanan satış yerinin 
topografyası, mülkiyet durumu, sadece yapının yapılacağı inşaat alanının koordinatlarıyla birlikte çapı, pafta, 
ada, parsel durumu, proje, keşif ve maliyeti gibi konularda İdare tarafından başlatılan çalışmanın neticesinin 
komisyonlara ulaştırılmasından sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci 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 ve uygun projenin geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Teknik ve uzman personelin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından İspanya’nın 
Barcelona ve Madrid kentlerine yapılan gezi sonucunda elde edilen bilgiler hakkında projeksiyon eşliğinde 
meclise detaylı bilgi sunuldu. Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, bunun çok kıymetli bir proje olduğunu, 
maliyeti hakkında da çalışma yapılması ve meclisin bilgisine sunulmasının yararlı olacağını dile getirdi. Meclis 

Başkanı tarafından proje çalışmaları hakkındaki aşamalar ve bu aşamaların sonucuna göre belirlenecek maliyet 
gibi konularda meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
ilimizde kurulması planlanan Bonsai Müzesi hakkında bilgi alış verişinde bulunmak ve Bonsai Müzelerini yerinde 
incelemek amacıyla oluşturulan komisyon tarafından İspanya’nın Barcelona ve Madrid kentlerinde yapılan geziler 
sonucunda tespit edilen 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 yapılacak protokol 
çerçevesinde Kadıköy Belediyesi ile ortak proje çalışması yapılması, protokolün yapılması için İdareye yetki 
verilmesi ve bütün bu çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu 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 Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, Tarım Müdürlüğü tarafından meclise sunulan 
bilgilendirmeyle konu hakkında daha fazla bilgiye eriştiklerini, ekili olmayan boş araziler için destek sağlanarak 
buraların ekili hale getirilmesi ve ilimizin ve çiftçilerimizin ekonomisine kazandırılmasının yararlı olacağını dile 
getirdi. Meclis Başkanı; yeni alanların tespit edilmesi ve ekilmesi, teşviklerin yaygınlaştırılması ve kampanyalar 

halinde duyurulması konusunda nelerin yapılabileceği hususunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini 
söyledi. Meclis üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, fide ve yeni ekilecek diğer ürünlerin ne kadar sürede 
meyve vereceği hususunda uzman ve önder kişilerden alınacak bilgi doğrultusunda boş arazilerin 
değerlendirilmesinin daha yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz 
alarak, bazı bölgelerdeki arazilerin değerinin artmasından sonra insanlarımızın yüksek rant elde etmek için tarım 
faaliyetleri yerine bina yapma gibi girişimlerinin olduğunu, arazilerin değerlendirilmesi için tohum ve fide gibi 
desteklerde bulunarak ve takibinin sağlanarak yüksek verimin elde edileceği tarımsal ürünlerin faaliyete 
geçirilmesinin faydalı olacağını ifade etti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan mali destek kapsamında bugüne kadar ilimiz ve köylerinde farklı sektörlerde 
birçok alternatif yatırım ve hizmet faaliyetleri hayata geçirilmiş ve bu kapsamda çiftçilerimize ve üreticilerimize 
ekonomik anlamda destek sağlanmış, ayrıca Çınarcık ilçemizde kadın girişimciler tarafından üretilen Çınarcık İşi 
El Sanatı Ürünleri Projesi kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet dokuma tezgahı satın alınarak 



 

 

 

kadın girişimcilere verilmiş olup, bundan böyle de katma değeri yüksek ve vatandaşlarımıza doğrudan fayda 
sağlayacak alternatif projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, yapılmış ve yapılacak olan 
çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.10.2021 Perşembe günü saat 10.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ekim ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 07.10.2021 Perşembe günü saat 10.30’da Meclis 1. Başkan Vekili Murat 
KAYA’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, il dışında olması nedeniyle toplantıya 
katılamayan İl Genel Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in dışındaki 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’ın toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Grup Başkan Vekilleri Ömer ASLAN, Ertan ŞENER ve Oktay ATİK tarafından Meclis 
Başkanlığına hitaben verilen sözlü önergelerinin gündeme alınması mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, sözlü önergede belirtilen; görülen ihtiyaç üzerine bir adet Köylere Yönelik Hizmetler 
Komisyonunun oluşturulması ve oluşturulan komisyonun beş kişiden teşekkül etmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. Oluşturulması kararlaştırılan komisyonda görev almak üzere nispi oranlamaya göre aday 
isimleri belirlendi ve belirlenen üyelerin seçimine geçildi. Meclisteki temsil oranına göre belirlenen adayların 
seçimi için işaretle ayrı ayrı yapılan oylamada; Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunda görev almak üzere 
üyelerden Hayrullah SARIHAN, İbrahim DÖNERTAŞ, Tahsin YENER, Mustafa TUNALI ve Hüseyin İNCE’nin 
seçilmesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesinde 24.10.2021 tarihinde 8 incisi 
düzenlenecek olan Yalova Kivi Festivali Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 
gerekli madde desteğin sağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
08.09.2021 tarihli ve 3995 sayılı teklif yazıları okundu. Meclis üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, geçen yıl 
pandemiden dolayı festival düzenlenemediğini, bu yıl rağbetin yoğun olacağını, İl Tarım ve Orman Müdürü 

tarafından meclise sunulan bilgiler arasında ilimizde önemli bir yer tutan kivi için coğrafi işaretleme yapıldığını, 
bu yıl 8 incisi düzenlenecek olan festival için belli firmaların destekde bulunacağını, İdareden de gerekli maddi 
desteğin verilmesinin yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. 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 on birinci maddesinde yer alan; Milli Mücadele döneminde İlimiz Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 
1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerince katledilen hemşehrilerimiz anısına bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkan Vekili Murat KAYA tarafından; 
anıt ve şehitliğin yapılması planlanan yerdeki arsanın tahsisi, konumu ve durumu 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 nezdinde girişimde bulunulduğunu, 
dolayısıyla yapılması planlanan şehitliğin envantere işlenmesi amacıyla Bakanlık tarafından tescil ve kayıt altına 
alınması işlemleri için konunun Bakanlığa bildirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile yapılması planlanan Şehitlik ve Anıt için belediye sınırları içerisinde 
olması hasebiyle Çınarcık Belediyesi ile ortak protokol yapılması, yerin tahsisi, imar durumu, proje, keşif ve 

maliyeti gibi konularda İl Özel İdaresi teknik elamanları tarafından başlatılan çalışmanın sonucunun bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin 
artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil 
Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 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 ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapılarak, tespit edilecek yerlere 
projelendirme ve diğer yatırım çalışmalarının yapılması, projelendirme çalışmalarına bağlı olarak gençlerimizin 



 

 

 

kamp ihtiyacını karşılayacak şekilde süreç içeresinde ilimize doğal ortamda 4 mevsim kalınabilecek yeni tesislerin 
kazandırılması, bu yönde yapılmış ve yapılacak çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.10.2021 Cuma günü saat 16.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ekim  ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 08.10.2021 Cuma günü saat 16.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı.  
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan 
ATEŞ, Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay 
BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail 
AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun 
olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hüseyin ALFAT ve Hüseyin İNCE tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 07.10.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesince, önergede belirtilen; Kanun ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler hakkında bilgi 
sahibi olmak ve bu sayede mecliste ve encümende yapılan çalışmalarla ilgili mevzuat ve idari yönden doğru 
kararlar alınmasına imkân sağlamak amacıyla, 25-29 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Mevzuat 
Eğitim Seminerine il genel meclisi üyelerinin katılması, seminer giderlerinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin 
“Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri” faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi  
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul 
binasının restorasyon işlerinin yaptırılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İdarenin teknik elemanlarından Mimar Hüseyin ERSOY tarafından 
gelinen aşama hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; Altınova İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan ve “Etnografya Müzesi” olarak düzenlenmesi planlanan 
eski ilkokul binası için 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 hazırlanması, tescil işlemi tamamlandıktan ve proje ve keşif özeti hazırlandıktan 
sonra Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan tahsis edilecek ödenek imkanları çerçevesinde söz konusu 
projenin hayata geçirilmesi, konu ile çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; ilimizde 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. İdarenin teknik elemanlarından Mimar Hüseyin ERSOY 
tarafından Yaren Baba    Türbesi tescil işlemi, Tarihi Fransız Evi röleve çalışmaları ile diğer tarihi eserler 
hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, hali hazırda kapalı bulunan ve 
tahminen 120 yıllık geçmişi olan Denizçalı Aşağı Mahale Camiinin kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve resrore 
edilerek kültür mirasımıza kazandırılması hususunun da gündemdeki bu konuya ilave edilerek gerekli çalışmanın 
yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, Denizçalı Aşağı Mahalle Tarihi 
Camiinin de ilavesiyle komisyon raporları doğrultusunda, ilimizde bulunan tarihi kültür varlıklarının tespit ve tescil 
edilmesi işlemlerinin yapılması, öncelik ve ödenek durumuna göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore 
edilerek kültür mirasımıza kazandırılması konularında İdare tarafından başlatılan çalışmanın sonucunun 
komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre 

verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; 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 yapıların ve yatırımların yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 
projeksiyon eşliğinde tarımsal sulamalarla ilgili meclise detaylı bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
konu ile ilgili çalışmaların tamamlandığı anlaşıldığından komisyonlara süre verilmesine gerek olmadığı, İdare 
tarafından yapılan çalışmalar ve ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporlar ışığında küresel ısınmanın da 
etkisiyle kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde içme, kullanma ve tarımsal sularla ilgili problemlerin en aza 
indirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde bilimsel verilere dayalı olarak; 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 hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ekim olağan toplantısının 07.10.2021 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesinde 
24.10.2021 tarihinde 8 incisi düzenlenecek olan Yalova Kivi Festivali Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere 
İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli madde desteğin sağlanması teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, kivi 
festivalinin ana aktörü kivi birliği olduğunu, bu hususta yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi için düzeltme 
yapma gereği duyduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
İlimiz, Altınova ilçesinde 8 incisi düzenlenecek olan kivi festivali organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere, İl 
Özel İdaresi bütçesinin Altınova Köylere Yardım faslında bulunan ödeneğin ₺25.000,00 sinin Altınova Köylere 
Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Ekim olağan toplantısının 06.10.2021 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Valilik hizmet binasının zemin katında 
bulunan Açık Kapı Şube Müdürlüğü mevcut kullanım alanının genişletilmesi teklifi hakkında hazırlanan rapor 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; kamu hizmetlerine kolay erişimin 
sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal bırakılmadan sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin 

sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla, Yalova Valiliği Hizmet Binası zemin katında hizmet vermekte 
olan Açık Kapı Şube Müdürlüğünün mevcut kullanım alanının yetersiz kalması nedeniyle, aynı katta bulunan 
yemekhanenin bir bölümü ile şoförler odasının tamamının birim odalarına dönüştürülmesi için İl Özel İdaresi 
bütçe imkanları ile gerekli olan tadilat ve onarım işlerinin yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemin dilek ve temenniler maddesi kapsamında Meclis Başkanı; meclis üyeleri olarak kıyafet yönetmeliği 
doğrultusunda ilkesel olarak benimsediğimiz karara uyulmasının kamuya karşı saygının bir parçası olmasının 
yanında yerine getirdiğimiz kamu görevi bakımından da önemli olduğunu dile getirdi. 
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Kasım ayında yapılacak 
olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Kasım ayı olağan toplantısının 
01.11.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı 
Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2021 Yılı Ekim ayı olağan toplantısına son verildi.  


