
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.11.2021 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, İsmail AKAR ve 
Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek 
meclis çalışmalarına devam edildi.   
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi ile 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Bütçe Tasarısı ile 
ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 22.10.2021 tarihli ve 4915 sayılı teklif yazıları 
okundu. Meclis Başkanı tarafından bütçe çalışmaları hakkında meclise bilgi verildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
Selim KARAHAN tarafından bütçe rakamları ve tekniği konusunda meclise bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin yasal süresi içerisinde (beş iş günü) incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması 
için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi imar sorumluluk alanında bulunan köylerde yapılacak 
yenilenebilir enerji tesislerine ilişkin düzenlenecek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ile köy yerleşik alan 
sınırları içerisinde bir parselde üçten fazla yapılacak bina ve tesislere verilecek izinler için tahsil edilecek hizmet 
bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Atalay 
BEŞTAŞ söz alarak, köy nüfusuna kayıtlı olup köy yerleşik alan sınırları içerisinde bina veya tesis yapması 
durumunda mevzuat gereği bu şahıslardan bedel alınmaması gerektiğini ifade etti. İl Özel İdaresi  İmar ve Kentsel 
İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN söz alarak, bahsedilen mevzuat hükümlerinin değiştiğini, köyde ikamet etme 
şartının iptal edildiğini, dolayısıyla böyle bir ayırıma gidilmesinin mevzuat ve hukuki açıdan uygun olmadığını dile 
getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; alt ve üstyapı hizmetleri açısından İl 
Özel İdaresine getireceği ilave mali külfetler de göz önünde bulundurularak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 
uncu ve 42 nci maddeleri kapsamında İl Özel İdaresi imar sorumluluk alanında bulunan köylerde yapılacak 
yenilenebilir enerji üretim alanlarına (RES, GES, Biyogaz vb.) ilişkin düzenlenecek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesi ile köy yerleşik alan sınırları içerisinde Valilik uygun görüşü ile bir parselde üçten fazla yapılacak bina ve 
tesislere verilecek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi için aşağıda tablo halinde belirlenen hizmet bedellerinin 
2021 ve 2022 yılında uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  

Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları (RES, GES, 

BİYOGAZ vb.):  

Yapı Ruhsatı 

(₺/MWt) 

Yapı Kullanma İzin Belgesi 

(₺/MWt) 

1 MWt’ ye kadar olan tesisler için ₺45.000,00 ₺45.000,00 

Her bir MWt’yi geçen küsuratlar tam sayıya yuvarlanır 

 

Köy Yerleşik Alanlarında 1 parselde 3’den 

Fazla Yapılacak Bina ve Tesisler İçin: 

Valilik Uygun 

Görüşü (Yapı Ruhsatı) 

(₺/m²) 

Valilik Uygun Görüşü (Yapı 

Kullanma İzin Belgesi) (₺/m²) 

100 m² ye kadar olan yapılar için  ₺20,00 ₺20,00 

101 m²-200 m² ye kadar olan yapılar için ₺25,00 ₺25,00 

201 m²-500 m² ye kadar olan yapılar için ₺30,00 ₺30,00 

500 m² den yukarı olan yapılar için ₺40,00 ₺40,00 

 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; süs bitkileri ve çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi, tanıtılması ve 
desteklenmesi amacıyla; kamu-özel kurumların katılımıyla “Yalova Çiçek Festivali” adıyla bir organizasyon 
düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından 
yapılması planlanan festival hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; ilimiz ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan süs bitkileri ve çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi, 
tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla; Yalova Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kamu-özel ilgili tüm kurumların 
katılımıyla 2022 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan “Yalova Çiçek Festivali” organizasyonuna İl Özel İdaresinin 
katılım sağlayarak katkıda bulunması ve organizasyon ilgili giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresinin 2022 yılı bütçesinde gerekli ödeneğin ayrılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.11.2021 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  
 



 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.11.2021 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.   
 
İl Genel Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ ve Mustafa TUNALI  tarafından Meclis Başkanlığına hitaben 
verilen 02.11.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi Resul ÇİFTÇİ 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Altınova 
İlçesi, Karadere Köyünde kanalizasyon çalışmaları sonrasında bozulan sıcak asfalt grup yolları kapsamında bulunan 
Fezviye, Çavuşköy, Sermayecik, Aktoprak, Karadere ve Örencik köylerin ulaşımını sağlayan yolun bozuk olmasından 
dolayı sık sık kazalar meydana gelmekte ve tehlike arz etmekte olup, olası tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla söz 
konusu yolun İl Özel İdaresi tarafından ivedilikle bakım ve onarımının yapılması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki 
olağan toplantısının sekizinci birleşime yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna  havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi bütçe imakanları ile ilimiz köylerinde yaptırılan ve zaman 
içerisinde yıpranan çocuk oyun parklarının mevcut durumlarının tespit edilmesi, öncelikle Kılıçköy ve Denizçalı 
köyleri olmak üzere ilimiz köylerinde mevcut olan çocuk oyun parklarının daha modern ekipmanlar ile yenilenmesi 
ve yıpranma durumuna göre tadilatlarının yaptırılarak kullanıma uygun hale getirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, çocuk oyun parklarının 
ivedilikle yenilenmesi gerektiğini ifade etti ve desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkürlerini sundu. Meclis 
Başkanı; modern ekipmanlarla günümüz şartlarına ve teknolojisine uygun çocuk oyun parklarının yapılması ve 
mevcutlarının da sağlıklı bir şekilde onarılması için İdare tarafından titiz bir çalışma yapılmasını istedi. Meclis 
üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, köylerimizde ihtiyaç duyulan yerlere bank konulmasının yararlı olacağını 
dile getirdi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, ihtiyaçların karşılanması için köylerimizde ortak kullanılacak 
şekilde spor alanı ve tesislerin yapılması yönünde çalışma yapılmasının yararlı olacağı hususundaki görüşünü meclise 
iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi bütçe imakanları ile 
ilimiz köylerinde yaptırılan ve zaman içerisinde yıpranmış olması nedeniyle kullanılamaz hale gelen ekipman-
malzeme ve bozulan zeminleri ile çocuk oyun parklarının mevcut durumlarının tespit edilmesi, öncelikle Kılıçköy ve 
Denizçalı köyleri olmak üzere ilimiz köylerinin çocuk oyun parklarının güncel haliyle daha modern ekipmanlar ile 
yenilenmesi ve durumuna göre yıpranmış olan çocuk oyun parklarının İdare tarafından tadilat ve onarım işlerinin 
yaptırılarak kullanıma uygun hale getirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; ilimiz köylerinde muhtemel yangınlarda acil müdahale etmek için 
köylerimizin içme suyu şebeke hattının belli noktalarına yangın hidrantlarının konulması, mevcut hidrantların çalışıp 
çalışmadığının kontrol edilerek arızalarının giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; ilimiz köylerinde olası 
yangınlarda acil müdahale etmek amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi, özellikle ormanın yoğun olduğu köylerimizde 
muhtemel yangınlarla etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için İdare tarafından gerekli çalışmanın 
yapılarak köylerimizin içme suyu şebeke hatlarının belli noktalarına yangın hidrantlarının konulması, mevcut 
hidrantların çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek varsa arızalarının giderilmesi, temin edilecek ekip ve ekipmanlarla 
ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde olası bir yangın esnasında etkin bir şekilde mücadele edilerek yangının 
yayılmadan önlenmesinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yapılmış ve yapılacak çalışmaların 

sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı  ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk bir 
vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve çevre 
düzenlemesi yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi 
teknik elemanlarından Mimar Hüseyin ERSOY tarafından gelinen aşama konusunda meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İdare tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde 
yapının mülkiyet ve imar durumu, kurum görüşleri ve konu ile ilgili bilgi ve belgelerin 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 03.11.2021 Çarşamba günü saat 10.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi.  
 
 



 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.11.2021 Çarşamba günü saat 10.30’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 yedinci maddesinde yer alan; yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine 
(Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; müze ile ilgili 
proje çalışmaları, gelinen aşama ve yapılacak işlemler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Ayrıca marka değeri 
olan Karaca Arboretum’un farklı bir gündem ve farklı mecralarda değerlendirilmesinin faydalı olacağını ve bunun 
gündeme getirileceğini dile getirdi. İl Özel İdaresi teknik elemanlarından Mimar Hüseyin ERSOY tarafından müze için 
tahsis edilen yer ile alakalı meclise bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; ilimizde 30 Kasım 2021 tarihinde bir Sergi ve Sempozyum düzenlenmesi, yapılan gezi sonucunda tespit edilen 
alternatifli örnek projeler ve düzenlenen sergi ve sempozyum sonucunda edinilen bilgiler ışığında, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunun 64’üncü maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75’inci maddesi kapsamında Kadıköy Belediyesi 
ile yapılacak ortak protokol çerçevesinde ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için çalışma 
yapılması, yapılmış ve yapılacak çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin sekizinci 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; bu tür desteklerin vatandaşlarımız tarafından 
memnuniyetle karşılandığını, vatandaşa doğrudan fayda sağlayan projelerin üretilerek hayata geçirilmesinin önemli 
olduğunu ve bu yöndeki çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, 
ilimizde yaygınlaştırılmış ve oturmuş olan projelerin yerine farklı ürün yetiştirilmesi ve farklı üretim tekniklerinin 
geliştirilmesi, verimin yükseltilmesi ve diğer ilçelerde de tarımsal faaliyetlerin artırılması yönüyle de bakılması, bu 
bakış açısı ile daha fazla alan ve üretici ile buluşularak katma değerin tüm Yalova'ya yaygınlaştırılması, özellikle de 
üreticinin eğitiminin sağlanarak sahadaki verimliliğin nasıl artırılabilirliği üzerine projeler geliştirilmesi yönüyle daha 
fazla tarıma ve üreticiye destekte bulunulmasının yararlı olacağı hususunu dile getirdi. Meclis Başkanı; tarımsal 
faaliyetler hakkında yetkili ve uzman kurumun Tarım ve Orman Müdürlüğü olduğunu, amaç ve hedefin bu kurum 
tarafından geliştirilen projelere İl Özel İdaresi olarak daha çok mali açıdan destek verilmesi, ürün çeşitliliğinin 
arttırılması ve tekniklerinin geliştirilmesi olduğunu ifade etti. Meclis üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, İl Özel 
İdaresi tarafından sunulan desteğin çiftçilerimizin bu yöndeki çabalarına katkı niteliğinde olduğunu, ürünlerin 
pazarlanması konusunda karşılaşılan sorunların çözümü için de gerekli çabanın gösterilmesinin yararlı olacağı 
hususundaki görüşünü meclise iletti. Üyelerden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, sağlanan desteğin bu işi yapan çiftçi ve 
üreticilerin daha bilinçli ve belli bir disiplin içerisinde istenilen kalitede organik üretimin yaygınlaştırılması amaçlı 
olduğunu dile getirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin ARAS tarafından tarımsal faaliyetler için 
verilen desteğin mahiyeti ve amacı konusunda meclis üyelerine bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesinin uygulaması sırasında artan 
ödeneklerden ihtiyaç kadarının, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için hayati önem taşıyan bitkisel üretim faaliyetlerinde 
kullanılması için bütçenin ilgi fasıl maddelerine aktarılması, 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 komisyonlara 

süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabil edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.11.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

  
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 04.11.2021 Perşembe 15.30’da günü saat 10.30’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.   
 
İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK  tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ncı ve 13 üncü maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.11.2021 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden İdris DURMUŞ tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı  
Köyü, Merkez Mahallesi Özyer Sokakta  meydana gelen çökme nedeniyle can ve mal güvenliği açısından 
oluşabilecek tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla, geçmişten bugüne kullanılan ve köye ulaşım konusunda önemli 
bir rahatlık sağlayan yolda, öncelikle meydana gelen çökme nedeninin araştırılması için zeminde gerekli teknik 
çalışmanın yapılması, sonrasında bulunan çözüme göre yolun İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla onarımının yapılarak 
tekrar ulaşıma açılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK  tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 6 ncı ve 13 üncü maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 04.11.2021 tarihli 
önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 
İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyünde, Eren Dede olarak bilinen mezarın da bulunduğu yerin, İl Özel İdaresi 
bütçe imkânlarıyla sosyal tesislerin olacağı şekilde “mesire-piknik alanı” olarak düzenlenmesi teklifinin incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
MARKA tarafından desteklenen Armutlu Meslek Yüksek Okulu “Gıda İşletme Bölümü Öğrencilerinin Süt Ürünleri 
Sektöründe Nitelikli Ara Eleman ve Tecrübeli Mezun Olarak Yetiştirilmesi” projesinin makine tedariğinin yaklaşık 
%75’i tamamlanmış olup, döviz ve paslanmaz çelik fiyatlarında meydana gelen artışlardan dolayı projede yer alan 
Krema Speratörü makinasının temini noktasında hasıl olan maddi ihtiyacın karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi bütçesinden ₺50.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından projenin detayları hakkında 
meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, projenin amacı ve faydaları hakkında meclise 
bilgi sundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 
sekizinci birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhında bulunan 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, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Altınova İlçesi 
Hersek bölgesinden başlayıp Armutlu İlçesine kadar giden eski kara yolu ile ormanlık alanların içinden köylerimizi 
birbirine bağlayan ve İl Özel İdaresi imkânları ile yapılan “Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu” güzergâhında bulunan 
göllere ve mesire alanlarına yakın olan doğal alanlara uygun tesis yapılması gündelik turizm amaçlı ilimize gelişlerin 
artmasına katkı sunması ve zamanla değişen turizm konsepti ve potansiyeli dikkate alınarak yeni doğal ve tarihi 
noktaların belirlenmesi önem arz etmekte olup, ilimizin tarihi ve turistik yönlerinin tanıtımına ve ekonomisinin 
gelişmesine katkı sunmak amacıyla, planlama ve projelendirme ile yol güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin 
artırılması ve yeni turizm cazibe merkezleri oluşturulması, Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhında her yaştan 
çocuğun ve gençlerin anne babaları ile kamp, eğitim, doğal hayatı tanıma gibi alanlarda gençlerimizin kamp 
ihtiyacını karşılayacak şekilde süreç içeresinde ilimize doğal ortamda 4 mevsimde gece kalınabilecek şekilde yeni 
tesislerin kazandırılması, ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un bozuk olan kısımlarının bakım ve onarım 
işi ile yeni bağlantı yollarının yapım işinin 2022 yılı yapım programına dahil edilerek bütçe imkanları çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi, ayrıca Yalova Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu üzerindeki tarihi, turistik ve doğal mekânları yerinde 
özel bir ekipmanla 360 dereceli sanal gezinti interaktif tanıtım çekiminin yapılarak seslendirme ve yazılı 
dokümanların eklenerek html uzantılı Valiliğin-İl Özel İdaresinin Web sayfasında yayınlanması, bu yönde yapılmış ve 
yapılacak çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu 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. İl 
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından gelinen aşama konusunda meclise bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; mevcut olan yerin karşısında 
bulunan köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerine yapılması için, 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 ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.11.2021 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 
 



 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.11.2021 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 birinci maddesinde yer alan; ilimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür 
varlıklarının tespit edilerek, bütçe imkanları çerçevesinde önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. İl Özel İdaresi elemanlarından Mimar Hüseyin ERSOY tarafından konu ile ilgili yapılan çalışmalar 
ve gelinen aşama hakkında meclise bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulunun 23.09.2021 tarih ve 5429 sayılı kararı ile Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde bulunan Yaren 
Baba Türbesinin kültür varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olmadığına karar verildiği anlaşıldığından, söz konusu 
Yaren Baba Türbesi ile ilgili konunun kültür varlıkları konusundan ayrı olarak değerlendirilmesi suretiyle, komisyon 
raporları doğrultusunda İlimizde 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 bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Çalışma ve Performans Programı 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği üzere; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6 ve 31 inci maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ve 11 inci maddeleri gereğince hazırlanan ve meclis çalışmaları esnasında 
görüşülerek son şekli verilen İl Özel İdaresi Yatırımcı Birimlerinin 2022 yılı Performans Programına teklif edilen 
projelerden, önem ve öncelik sırasına göre gerçekleştirme olanağı bulunan ve bir kitapçık halinde meclise sunulan İl 
Özel İdaresinin 2022 Yılı Çalışma ve Performans Programının tahsis edilen bütçe imkânları çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.11.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ALTINCI BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının altıncı birleşimine 06.11.2021 Cumartesi günü saat 10.30’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 üçüncü maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48 inci maddesi ile Mahalli 
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2022 
Yılı Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi üzerinde yapılan 
inceleme, değerlendirme ve görüşmeler sonucunda, İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonlarının 2022 yılı Çalışma ve 
Performans Planına ilişkin raporları da dikkate alınarak; İdarece hazırlanan ve İl Encümeninin incelemesinden geçen, 
detaylarına bütçe tasarısında ve komisyon raporunda yer verilen Gelir Bütçesi ₺63.000.000,00, Gider Bütçesi 
₺63.000.000,00 olarak denk bir şekilde tahmin ve tespit edilen İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının 
aynen kabulü işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Ardından Bütçe Kararnamesinin müzakerelerine ve 
oylamasına geçildi. 
         
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine uygun olarak hazırlanan İl Özel İdaresinin 
2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okundu, her bir maddesi ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği şekilde tüm üyelerin kabul oyu ile söz konusu Bütçe Kararnamesi oybirliğiyle kabul 
edildi.       
 



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.11.2021 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının altıncı birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ YEDİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının yedinci birleşimine 07.11.2021 Pazar günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, 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 
toplantıya iştirak ettikleri, Atalay BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu 
görülerek meclis çalışmalarına devam edildi.  
         
İl Özel İdaresinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin 2022 yılı için tahmin ve tespit edilen bütçe rakamları 
projeksiyon eşliğinde okutulmak suretiyle il genel meclisi üyelerinin bilgisine sunuldu ve ardından çalışmalara kaldığı 
yerden devam edildi.  
 
Gündemin on dördüncü yer alan; İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimi ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 yılı gider 
bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle il genel meclisi 
üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 2022 Mali Yılı 
Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Özel Kalem Biriminin 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen ₺500.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde 
belirtildiği gibi toplantıda mevcut üyelerin tamamının kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. ₺18.312.000.000,00 
olarak tahmin edilen gider bütçesi kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle meclis üyelerinin 
bilgisine sunuldu. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01- Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen 
₺16.095.000,00, 02- Savunma Hizmetleri için tahmin edilen ₺367.000,00 ve 03- İskân ve Toplum Refahı Hizmeti 
için tahmin edilen ₺1.850.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyleri itibariyle toplamları 
üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevcut üyelerin 
tamamının kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı; bu iki birimin bütçesinin ilimiz için hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.11.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının yedinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ SEKİZİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının sekizinci birleşimine 08.11.2021 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, İsmail AKAR ve 

Hüseyin ALFAT olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek 
meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Hukuk 
Müşavirliğine ait 2022 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün ₺16.430.000,00 olarak tahmin edilen 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen 
₺16.430.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad 
okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Ardından İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin ₺400.000,00 olarak tahmin edilen 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 



 

İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺400.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama 
cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı; bu iki birimin bütçesinin 
idaremize, ilimize ve memleketimize hayırlı olması temennisinde bulundu. 
 
İl Genel Meclisinin 02.11.2021 tarihli olağan toplantısının ikinci birleşiminde İl Genel Meclis Üyelerinden Ali 
ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Altınova İlçesi, 
Karadere Köyünde kanalizasyon çalışmaları sırasında bozulan sıcak asfalt grup yolunun bozuk olan kısımlarının 
bakım ve onarım işinin yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Altınova İlçesi, Fezviye, Çavuşköy, 
Sermayecik, Aktoprak, Karadere ve Örencik köylerinin ulaşımını sağlayan sıcak asfalt grup yolunda, Karadere Köyü 
kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen bozulmalardan dolayı sık sık kazalar meydana gelmekte ve can ve 
mal güvenliği açısından tehlike yaşanmakta olup, olası tehlikenin bertaraf edilmesi ve yolda meydana gelen sorunun 
giderilmesi amacıyla söz konusu sıcak asfal grup yolunun İl Özel İdaresi tarafından ivedilikle bakım ve onarım işinin 
yaptırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 04.11.2021 tarihli olağan toplantısının dördüncü birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Armutlu Meslek Yüksek Okulu “Gıda İşletme Bölümü Öğrencilerinin 
Süt Ürünleri Sektöründe Nitelikli Ara Eleman ve Tecrübeli Mezun Olarak Yetiştirilmesi” projesinde yer alan Krema 
Speratörü makinasının temini noktasında hasıl olan maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen Armutlu Meslek Yüksek Okulu “Gıda İşletme Bölümü 
Öğrencilerinin Süt Ürünleri Sektöründe Nitelikli Ara Eleman ve Tecrübeli Mezun Olarak Yetiştirilmesi” projesinin 
makine tedariğinin yaklaşık %75’i tamamlanmış, ancak döviz ve paslanmaz çelik fiyatlarında meydana gelen 
artışlardan dolayı projede yer alan Krema Speratörü makinasının alımı için ödenek ihtiyacı doğmuş olup, öğrenciler 
için hayati önem taşıyan söz konusu projenin tamamlanabilmesi içn 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64 üncü 
maddesi kapsamında yapılacak anlaşmaya (protokol) uygun olarak, İl Özel İdaresi bütçesinin Kamu Kurumlarıyla 
Ortak Projeler faslında bulunan ödeneğin ₺50.000,00 nin söz konusu Krema Speratörü makinasının satın alınması 
giderlerinin karşılanmasında kullanılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.11.2021 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının sekizinci birleşimine son verildi. 
        

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DOKUZUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının dokuzuncu birleşimine 09.11.2021 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 on altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Encümen 
Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem kalem 
okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün toplam ₺710.000,00 olarak tahmin edilen 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin 

fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01- Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺535.000,00, 
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺125.000,00 ve 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 
Hizmetleri için tahmin edilen ₺50.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle 
toplamları üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul 
oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Ardından İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün toplam ₺1.748.000,00 olarak tahmin edilen 2022 Mali Yılı Gider 
Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺1.748.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı 
ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi toplantıda mevcut tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
Başkanı; bu iki birimin bütçesinin idaremize, ilimize ve memleketimize hayırlı olması temennisinde bulundu. 
 



 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.11.2021 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının dokuzuncu birleşimine son verildi 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ ONUNCU BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının onuncu birleşimine 10.11.2021 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. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce, Meclis Başkanı; Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için birçok 
yeniliklere imza atıp bir inkilap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan, milli iradeyi hakim 
kılan ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren, aynı zamanda Yalova’mızı imar eden ve her seferinde 
onurlandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83. 
Yıldönümünde, rahmet minnet ve saygıyla anıyorum dedi. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, Atatürk, 
insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği en büyük liderlerden biridir. Büyük Önder Atatürk, ülkenin ve halkın içinde 
bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsü 
doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmıştır. Cumhuriyet’in ilanının ardından Büyük Atatürk bilgisizliğe, 
dogmalara ve geri kalmışlığa karşı savaş açtı. O’nun, ülkemizin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasında oynadığı rol, aynı 
zaman da tarihin akışına yön verecek büyüklüktedir. Atatürk, Ulusumuza olduğu kadar insanlığa da malolmuştur. 
Çağdaşlaşma çabaları, tarihin en büyük aydınlanma hareketlerinden birini yaratmıştır. Atatürk, yalnız bir asker, ileri 
görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır. Atatürk’ün yıllar önce 
açıkladığı düşünceleri, dinamik yapısıyla güncelliğini korumakta ve çağdaşlık yürüyüşünde yolumuzu 
aydınlatmaktadır. Türk Ulusu’nun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı ve büyük 
devrimci Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi 
sürdürecektir. Aramızdan ayrılışının 83. yılında, Türk Ulusu’nun gönlünde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk’ü bir 
kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum dedi. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak, Cumhuriyetimizin kurucusu ve 
milli mücadelemizin önderi, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında şükran ve saygıyla yad 
ediyoruz. Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Atatürk, tarihe, 
insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir. Türk ve dünya tarihinde derin izler bırakan bir liderin 
aramızdan ayrılışı da milletimiz için büyük bir kayıp olmuştur. Milletçe, Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş dünyanın 
güçlü bir devleti olarak onun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde 
taşıyoruz. Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Atatürk, daima Türk Milletinin gönlünde yaşayacak, omuz 
omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman 
unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. 
yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun dedi. Üyelerden Ömer ASLAN söz alarak, 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde başlatılan milli mücadele sonunda vatanımız düşman işgalinden 
kurtarılmış ve akabinde geleceğimize daha umutla bakabileceğimiz Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yalova’ya verdiği 
değer ve takdire şayan ziyaretleri ile de Yalova’mızı çok kereler onurlandırmıştır. Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde minnet ve rahmetle 
yad ediyorum dedi. Üyelerden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, dahiyane zekası ve sarsılmaz cesaretiyle girdiği 
savaşlardan zaferle çıkmış, ülkemizi düşman işgalinden kurtararak gelecek nesillere Türkiye Cumhuriyetini armağan 
etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad 
ediyorum dedi, ardından meclis çalışmalarına başlandı. 
 

Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğe ile Plan Proje 
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde 
kalem kalem okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl 
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri olarak tahmin edilen 
₺1.800.000,00, 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tahmin edilen ₺1.800.000,00, 06- İskân ve Toplum 
Refahı Hizmetleri için tahmin edilen ₺400.000,00 –08 -Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen 
₺200.000,00, 09- Eğitim Hizmetleri için tahmin edilen ₺9.670.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının 
birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği 
gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Ardından İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün toplam ₺2.875.000,00 olarak tahmin edilen 
2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün, 01- Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen 
₺2.0250.000,00, 05-Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin edilen ₺350.000,00, 06-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 
için tahmin edilen ₺500.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları 



 

üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve 
oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı; oyladığımız bu iki birimin bütçesinin faydalı, verimli ve yararlı işlerde 
kullanılması temennisini dile getirdi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.11.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının onuncu birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının on 
birinci birleşimine 11.11.2021 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 sekizinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve 
Onarım Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. Bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde kalem 
kalem okutulmak suretiyle İl Genel Meclisi Üyelerinin bilgisine sunuldu. Meclis Başkanı tarafından Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğü bütçesinde katık atık projesi için ayrılan ödenek konusunda meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden 
İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, köylerin katı atıklarının toplanması konusunda karşılaşılan sorunlar ve yaşanan 
problemler hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler 
Müdürlüğünün toplam ₺1.650.000,00 olarak tahmin edilen 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin fonksiyonel 
sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi; 
 
İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 01- Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺500.000,00, 04- 
Ekonomik İşler ve hizmetler Hizmetleri için tahmin edilen ₺850.000,00 ve 05- Çevre Koruma Hizmetleri için tahmin 
edilen ₺300.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ayrı 
ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Ardından İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün toplam ₺3.000.000,00 olarak tahmin edilen 
2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler için tahmin edilen 
₺3.000.000,00 gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad 
okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde bütün üyelerin evet oyu ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Meclis Başkanı; bu iki müdürlüğün bütçesinin idaremiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diledi ve ayrılan ödenek ile 
ilimize yararlı ve verimli yatırım ve hizmetlerin yapılması temennisinde bulundu. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.11.2021 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının on ikinci birleşimine 12.11.2021 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 dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider bütçesi müzakereye açıldı. İlk olarak İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 
₺3.355.000,00 olarak tahmin edilen gider bütçesi projeksiyon eşliğinde kalem kalem okutulmak suretiyle meclisin 
bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün; 01- Genel 
Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺2.755.000, 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tahmin edilen 



 

₺300.000,00 ve 08- Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri için tahmin edilen ₺300.000,00 gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği gibi tüm üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Ardından İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün toplam ₺150.000,00 olarak tahmin edilen 2022 Mali Yılı 
Gider Bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyinin oylamasına geçildi. 
 
İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetleri için tahmin edilen ₺150.000,00 gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle oylandı 
ve oylama cetvelinde belirtildiği şekilde bütün üyelerin evet oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Meclis Başkanı; Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz için ayrılan bütçenin ideal, verimli 
ve rantabl bir şekilde kullanılarak İdaremiz ve İlimize yararlı yatırım ve hizmetlerin yapılması dileğinde bulundu.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 13.11.2021 Cumartesi günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on ikinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının on üçüncü birleşimine 13.11.2021 Cumartesi günü saat 09.30’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 yirminci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Gelir Bütçesi müzakereye açıldı. Gelir kalemleri 
projeksiyon eşliğinde okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz 
alarak, İl Özel İdaresinin gelirlerinin artırılması için ileriye dönük projeler üretilmesi ve ek hizmet binasının 
bulunduğu alanın yatırım hizmetlerinde değerlendirilmek üzere çalışmaları devam etmekte olan projenin biran önce 
tamamlanarak hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Meclis Başkanı; yatırım hizmetlerinde 
değerlendirilmek üzere çalışmaları devam eden proje hakkında meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde; İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyinin 
oylamasına geçildi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 
2022 Yılı için tahmin edilen; 
 
        01- Vergi Gelirleri ₺220.000,00 
 
        03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺620.000,00  
 
        08- Diğer Gelirler (İller Bankası - Faizler) ₺62.160.000,00  
 
Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmasının Birinci Düzeyi itibariyle ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve 
oylama cetvelinde belirtildiği gibi bütün üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Gelir Bütçesinin Finansman Programı 
müzakereye açıldı. Finansman kalemleri projeksiyon eşliğinde okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine 

sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde; 
 
İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Finansman Programının Birinci Düzeyi Üçer Aylık Dönemler itibariyle 
oylamasına geçildi; 
 
        Birinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺15.750.000,00 finansman programı, 
        İkinci 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺15.750.000,00 finansman programı, 
        Üçüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺15.750.000,00 finansman programı, 
        Dördüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen ₺15.750.000,00 finansman programı dönemler itibariyle toplamları 
üzerinden ayrı ayrı ad okunmak suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2022 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama 
programının üçer aylık dönemler itibariyle tahmin edilen bütçe kalemleri müzakereye açıldı. Ayrıntılı harcama 
programına ait bütçe kalemleri projeksiyon eşliğinde tek tek okutulmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 2022 yılı gider 



 

bütçesinin ayrıntılı harcama programı üçer aylık dönemler itibariyle ayrı ayrı ad okunmak suretiyle yapılan 
oylamasında;   
 
        Birinci 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺15.750.000,00 tutarındaki harcama programı ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi bütün üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
        İkinci 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺15.750.000,00 tutarındaki harcama programı ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi bütün üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
        Üçüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺15.750.000,00 tutarındaki harcama programı ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi bütün üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
        Dördüncü 3 aylık dönem için tahmin edilen toplam ₺15.750.000,00 tutarındaki harcama programı ad okunmak 
suretiyle oylandı ve oylama cetvelinde belirtildiği gibi bütün üyelerin kabul oyu ve oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, üçer aylık dönemler itibariyle öngörülen rakamların hepsinin aynı 
olduğunu, gerçek giderler göz önünde bulundurularak yatırım yapılan aylar ve ona göre yapılan gerçek harcamaların 
dikkate alınarak ve önceki yıllar gerçekkeşme oranları uyarlanarak buna göre üçer aylık harcama giderlerinin tespit 
edilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Atalay BEŞTAŞ söz alarak, bütçe tekniği açısından 
böyle bir öngörüde bulunulduğu ifadesini dile getirdi. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER, Oktay ATİK, Ömer ASLAN ve 
Atalay BEŞTAŞ, bütçenin il genel meclisinde kabulu ile ilgili dilek ve temennilerini ilettiler. Meclis Başkanı; bütçelerin 
reel olarak hazırlanması bakımından il özel idarelerinin belediyelere göre çok daha iyi seviyede olduklarını, bütçe 
hazırlanırken gelir ve giderler doğru bir biçimde öngörülerek tahminde bulunulduğunu, bütçenin ayakları yere 
basan, gelir ve giderlerin denk, önem ve öncelik sırasına göre daha verimli ve gerçekleştirilebilir projeler dikkate 
alınarak ona göre hazırlandığını dile getirdi ve bu reel bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum 
dedi.   
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 14.11.2021 Pazar günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Kasım ayı olağan toplantısının on üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı olağan 
toplantısının on dördüncü birleşimine 14.11.2021 Pazar günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, 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 Ertan 
ŞENER’in 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 yirmi üçüncü maddesinde yer alan; 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı ile yapılması hedeflenen 
yatırım ve hizmetler itibariyle 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan faaliyetler, bu dönemde yapılan gerçekleşme 
ve bu gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi 
konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; 5 yıllık stratejik plan ve bu plana uygun olarak 
hazırlanan 2021 yılı performans programının 3 er aylık gelir ve gider verileri üzerinde yapılacak çalışmaların, 
bütçenin daha etkin ve yerinde kullanımı bakımından İdarenin yaptığı çalışmalara ışık tuttuğu gibi her bir meclis 
üyesinin hem bu konularda bilgi sahibi olmak hem de seçilmiş olduğu ilçedeki gelecek aylara ait çalışmaların neler 
olacağını bilmek ve sonrasında gerçekleşme yüzdeleri ve yapılacak harcama rakamları konusunda da haberdar 
olmak, aynı zamanda İl Özel İdaresi yatırım ve hizmetlerinin yerinde ve en rantabl bir şekilde gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla, İdarenin yatırımcı Birimleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, 2021 yılı 

performans programı gelir ve giderlerin 3 er aylık dönemler itibariyle Ocak-Eylül aylarında hedeflenen yatırımlar ve 
gerçekleşen rakamsal veriler baz alınarak doküman ve resimler halinde hazırlanan rapor İl Özel İdaresi Genel 
Sekreteri Selim KARAHAN tarafından projeksiyon eşliğinde detaylı bir şekilde meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 
Soru cevap şeklinde gerekli değerlendirmelerde bulunuldu. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, İdare 
tarafından yatırım ve hizmetler konusunda gerekli planlamanın yapılarak projelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, 
ayrıca muhtarların işin içerisine dahil edilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme eğtimlerinin verilmesi ve bu sayede 
uygulanan projelerin sahiplenerek amacına ulaşmasının sağlanmasının yarar olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı; 
mecliste kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ilimiz ve idaremiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bütçe 
çalışmaları sırasında emeği ve katkısı bulunan meclis üyelerine ve idare çalışanlarına şükranlarını sundu.      
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 yılı Aralık ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre Aralık ayı olağan toplantısının 01.12.2021 Çarşamba 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak 
2021 yılı Kasım ayı olağan toplantısına son verildi. 


