
 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12 nci maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.12.2021 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.  
 
İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Bütçe uygulamaları sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan 
₺2.500.000,00 ek ödeneğin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinin 37/3 maddesi uyarınca bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi ile ilgili 
İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 01.12.2021 tarih ve 6006 sayılı teklif yazıları 
okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından ek gelir ile ilgili meclis üyelerine bilgi verildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu ek bütçe teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 
son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
          
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İlimiz ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi, ticaret, tarım, turizm, 
eğitim, sağlık vb. alanlarda yapılan yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmalara İl Özel İdaresi tarafından 
destek olunması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı; ilimizde düzenlenen kongre, sempozyum, konferans 
vb. organizasyonlar için davet edilen ve konusunda uzman ve akademisyen katılımcıların bilimsel yöndeki 
katkılarının çok önemli olduğunu, bu katkıları sayesinde ilimizdeki sosyal, ekonomik, turizm ve kültürel alanlarda 
daha etkin ve verimli sonuçların elde edilebileceğini, İl Özel İdaresi olarak bu gibi çalışmalara destek olunmasının 
yararlı olacağını, bu konulardaki çalışmalara yönelik yönetmelik hazırlanması için idareye yetki verilmesi ve idare 
tarafından yönetmelik taslağının hazırlanarak meclise sunulması için çalışma başlatılması hususunu dile getirdi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören 
Mahallesi Kalıcı Konutları F Blok, 1. Kat, 21 numaralı işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu 
maddesinin (f) fıkrası uyarınca satışının yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 26.11.2021 tarihli ve 5892 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 
konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Kaytazdere Beldesinde kain olup, imar planında 
ilköğretim okulu alanında kalan ve üzerinde Tetaş Tekstil İlkokulu-Ortaokulu bulunan 142 ada, 1 nolu parseldeki 
4099 m² lik taşınmazın Kaytazdere Belediyesi adına kayıtlı 1498/4099 m² lik hissesinin, 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 62 ve 65 inci maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (f) fıkrası 
uyarınca İl Özel İdaresine bedelsiz devrinin kabulü ile ilgili İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 26.11.2021 tarihli ve 5893 sayılı teklif yazıları okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim 
KARAHAN tarafından taşınmazın devri konusunda meclis üyelerine bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe 
Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesinde, “Komisyon 
raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel 
karşılığında verilir.” hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret 
mukabilinde verilebilmesi için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2022 yılına göre 
güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 26.11.2021 tarihli ve 5894 sayılı 
teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere 
tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 uncu ve 42 nci maddeleri 
kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan 
bina, konut ve tesislerle ilgili yerine getirilecek hizmetler için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet 
bedelinin 2022 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli 
25.11.2021 tarihli ve 5866 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin 



 

 

 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.12.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.12.2021 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 altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve demirbaşlarına kayıtlı olup 
bakımı ve onarımı ekonomik olmayan, aynı zamanda İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin 
yerine getirilmesi bakımından ihtiyaç fazlası haline gelen 1999 Model KOMATSU VA320 marka Lastik Tekerlekli 
Loder’in, bir kamu kurumu olan Yalova Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili Yalova Belediye 
Başkanlığının  30.11.2021 tarihli ve 36772 sayılı talep yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, bedelsiz devrin meclisin yetkisinde olmadığını, 
taşınırları yönetmek idarenin yetkisinde olduğunu, konunun mevzuat yönleriyle incelenmesinin yararlı olacağını 
dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 
son birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
  
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, 
İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerde keşfedilen yeni su kaynaklarının analizlerinin 
yapılması ve analiz ücretlerinin ödenmesi için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili 
İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 25.11.2021 tarihli ve 5865 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 Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan il 
envanter çalışmalarına esas olmak üzere; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğünün 09.11.2021 tarihli ve 2167019 sayılı yazılarının 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde, 
2021 yılı köy yolu envanteri kapsamında, köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yolların grup ve 
münferit köy yolu ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin il genel meclisi 
kararının alınarak Bakanlığa gönderilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli 25.11.2021 tarihli ve 5859 yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 55 inci maddeleri 
kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve 
kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar sonucunda bozulan kısımlarının onarımında kullanılması 
için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2022 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel 
İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 25.11.2021 tarihli ve 5857 yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 42 nci maddeleri 
kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü 
ve memba kiralanması raporu hazırlanması hizmetleri için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet 
bedelinin 2022 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 
25.11.2021 tarihli ve 5858 yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.12.2021 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 



 

 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.12.2021 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, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu ve 42’nci maddeleri ile 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, İl Özel İdaresinin yetki ve 
sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselerle ilgili yapılacak hizmetler için 2021 yılında 
uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin 2022 yılına göre güncellenmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli 25.11.2021 tarihli ve 5861 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 
Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesi gereğince, ilimiz sınırları içerisinde jeotermal su kullanan işletmelerden 
metreküp birim cinsinden tahsil edilecek su kullanım bedeli için 2021 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 
tarifesinin güncellenmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 25.11.2021 tarihli ve 5862 
sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu yerin sosyal tesislerin olacağı şekilde 
modern bir “mesire-piknik alanı” olarak düzenlenebilmesi için İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli 
çalışmanın yapılması suretiyle proje, keşif ve maliyetinin çıkarılarak komisyonlara ulaştırılmasından sonra konunun 
bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı  Köyü, Merkez Mahallesi Özyer Sokakta 
meydana gelen çökmelerin nedeninin araştırılması için zeminde gerekli teknik çalışmanın yapılması, sonrasında 
bulunan çözüme göre yolun İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla onarımının yapılarak tekrar ulaşıma açılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; geçmişten bugüne kullanılan ve köye ulaşım konusunda önemli bir rahatlık sağlayan 
söz konusu yolda, öncelikle meydana gelen çökme nedeninin araştırılması için zeminde gerekli teknik çalışmanın 
yapılması, sonrasında bulunan çözüme göre yolun onarımının yapılarak tekrar ulaşıma açılması için İdarenin teknik 
elemanları tarafından yerinde gerekli çalışmanın yapılması suretiyle keşif ve maliyetinin çıkarılarak 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 04.12.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 04.12.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, 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; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesine istinaden İl 
Özel İdaresinde kadro karşılığı 2022 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 1 Avukat, 1 Çevre 



 

 

 

Mühendisi, 4 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Mimar, 1 Şehir 

Plancısı, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Harita Teknikeri ve 2 İnşaat Teknikerine ödenecek 
ücret tavanlarının belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 26.11.2021 
tarihli ve 5891 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. 
maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2022 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu 
olan ilçeler için 2’şer hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için ise 3’er hayırsever vatandaşın 
seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 26.11.2021 tarihli ve 5895 sayılı 
teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin yarinki (05.12.2021) meclis toplantında 
görüşülmek üzere ertelenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
        
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İlimiz Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde bulunan ve halk arasında Yaren 
Baba Türbesi olarak bilinen yerin (türbenin) günümüz şartlarına ve manevi şahsiyetine uygun olarak düzenlenmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Çınarcık İlçesi Şenköy Köyünde mevcut kara yolu 

üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış yerinin bulunduğu yerden kaldırılarak, mevcut olan yerin 
karşısında bulunan köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerine yapılması 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.  
 
Gündemin on 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. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Konu hakkında 
hazırlanan proje, projeksiyon eşliğinde ve video gösterimi şeklinde sunumu yapılarak meclis üyelerinin bilgisine 
sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İspanya’nın Madrid ve Barcelona 
kentlerine yapılan gezi sonucunda edinilen bilgiler ışığında düzenlenen sergi ve sempozyumdan çıkacak görüş ve 
öneriler doğrultusunda bir Bonsai Müzesi kurulması için tahsis edilen yerin bitişiğinde bulunan Kültür Merkezi ile 
entegre bir proje hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesi ve söz konusu projenin hayata 
geçirilebilmesi için Bakanlıktan ödenek temini talebinde bulunulması, bütün bu çalışmaların neticesinde 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 Bonsai Müzesi Projesinin geliştirilerek hayata geçirilmesi, 
yapılmış ve yapılacak çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.12.2021 Pazar günü saat 09.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 
son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık  ayı olağan 
toplantısının beşinci birleşimine 05.12.2021 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, 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, 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 teknik elemanları tarafından projeksiyon eşliğinde proje çalışmaları hakkında meclise bilgi 
sunuldu. Meclis üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, ürün satışı yapılacak yerin konumu, maliyeti, vatandaşa 
olan faydası gibi konuların farklı yönleriyle ele alınarak alternatif talep ve tekliflerin bir arada değerlendirilmesi ve 
elde edilecek sonuca göre karar alınmasının gerekli ve yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, üyelerden İdris DURMUŞ tarafından dile getirilen hususların ilavesiyle komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; yerin topografyası, mülkiyet durumu, sadece yapının yapılacağı inşaat alanının koordinatlarıyla 



 

 

 

birlikte çapı, pafta, ada, parsel durumu, proje, keşif ve maliyeti gibi konularda İdare tarafından gerekli çalışmanın 

yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin yirminci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel 
İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir 
getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; komisyon raporları doğrultusunda 2021 yılı bütçesinden artan 
ödeneğin ihtiyaç kadarının çiftçi 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 hayvansal ve tarımsal faaliyetlere yönelik alternatifli örnek projelerin geliştirilerek 
hayata geçirilmesine devam edilmesi, yapılmış ve yapılacak olan çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yirmi birinci maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 154 sayılı kararı ile mülkiyeti 
İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 1254 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların arsa satışı 
karşılığı gelir paylaşımı, trampa, kiraya verme vb. yol ve yöntemlerle yatırım hizmetlerinde değerlendirilmesi 
konusunda gelinen aşama, yatırımın değerlendirileceği sektörler ve yatırım modelleri gibi alternatif gelir 

analizlerinin yapıldığı örnekler çalışmalarla birlikte projeksiyon eşliğinde İdare tarafından meclise detaylı bilgi 
sunuldu.  Meclis üyeleri tarafından sorulan sorulara İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V. Necat AKIN tarafından 
cevap verildi ve meclis çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi.  
 
İl Genel Meclisinin bugünkü birleşiminde görüşülerek karara bağlanmak üzere ertelenen; İl ve İlçe Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2022 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere 
hayırsever vatandaşlar arasından temsilci seçilmesi konusu müzakereler açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; 
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesi (Değişik birinci fıkra: 
1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli 
Heyetlerinde 2022 faaliyet döneminde görev almak üzere Yalova Merkez, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal 
İlçelerinde Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının bulunması üzerine 
2’şer temsilci, Altınova İlçesinde ise Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu 
olmadığı için 3 hayırsever temsilcinin aday isimleri belirlendi. Her bir ilçe için belirlenen adaylarla ilgili ayrı ayrı 
işaretle yapılan oylama sonucunda;   
 
Yalova Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Şaban BALKAYA, Orhan GÜMÜŞ, 
Ayla YAKUP ve Zeynep SENA aday olarak gösterildi. İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, adı geçen Vakıf 
Mütevelli Heyetine Şaban BALKAYA ve Orhan GÜMÜŞ’ün seçilmesi Ertan ŞENER, Mustafa TUNALI, Hüseyin 
İNCE, Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu 
ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Mümin ARICI, Hamit BINARCI, Hasan 
ÇALIK, Gökmen TURNA ve Haşim BAYRAKTAR aday olarak gösterildi. İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, 
adı geçen Vakıf Mütevelli Heyetine Mümin ARICI, Hamit BINARCI ve Hasan ÇALIK’ın seçilmesi Ertan ŞENER, 
Mustafa TUNALI, Hüseyin İNCE, Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı toplantıda mevcut 
diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Öztürk FİDANOĞLU, Hasan BAYAR, 
Hüseyin KOZLU ve Aziz USTA aday olarak gösterildi. İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, adı geçen Vakıf 
Mütevelli Heyetine Resul FİDANOĞLU ve Hasan BAYDAR’in seçilmesi Ertan ŞENER, Mustafa TUNALI, Hüseyin 
İNCE, Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu 
ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Süheyla KALP, Arzu KAYA, Sibel 
YURTSEVEN ve Özlem EDİPALİ aday olarak gösterildi. İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, adı geçen 
Vakıf Mütevelli Heyetine Süheyla KALP ve Arzu KAYA’nın seçilmesi Ertan ŞENER, Mustafa TUNALI, Hüseyin 
İNCE, Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu 
ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Dilek AYDIN, Asiye KOÇGAR, Güzin 
AYDEMİR ve Emel ÇORAKLI aday olarak gösterildi. İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, adı geçen Vakıf 
Mütevelli Heyetine Dilek AYDIN ve Asiye KOÇGAR’ın seçilmesi Ertan ŞENER, Mustafa TUNALI, Hüseyin İNCE, 
Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı toplantıda mevcut diğer üyelerin evet oyu ve 
oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Ahmet EROĞLU, Adem BAŞARICI, 
Ahmet GÖRÜR ve Necip AYDIN aday olarak gösterildi. İşaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, adı geçen 
Vakıf Mütevelli Heyetine Ahmet EROĞLU ve Adem BAŞARICI’nın seçilmesi Ertan ŞENER, Mustafa TUNALI, 



 

 

 

Hüseyin İNCE, Tahsin YENER, Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın ret oyuna karşı toplantıda mevcut diğer üyelerin 

evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık  olağan toplantısının 01.12.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı serbest nakit karşılığı 
gösterilmek suretiyle elde edilen ₺2.500.000,00 tutarındaki ek ödeneğin cetvelde belirtildiği şekilde bütçenin ilgili 
faslıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 2021 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen 
₺2.500.000,00 tutarındaki ek gelirin cetvelde belirtildiği şekilde bütçenin ilgili fasıl maddesine gelir kaydı ile diğer 
taraftan ₺2.500.000,00 tutarındaki ek bütçenin ₺60.000,00 sinin, Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 
lodos rüzgarından dolayı hasar gören balıkçı barınaklarının onarım işlerinde kullanılmak üzere Çınarcık Köylere 
Yardım faslına aktarılması, geri kalan kısmının ise ekli cetvelde belirtildiği şekilde bütçenin ilgili fasıl maddelerine 
gider olarak kaydedilmesi hususu oyladı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 01.12.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçesi, 
Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi Kalıcı Konutları F Blok, 1. Kat, 21 numaralı işyerinin satışının yapılması 
hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (f) fıkrası, aynı Kanunun 26 ncı 
maddesinin (g) fıkrası ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda, mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi (Subaşı Kalıcı Konutları), F Blok, 1. Kat, 21 
numaralı işyerinin satışının yapılması ve satış işleminin mevzuat hükümleri çerçevesinde İl Encümeni marifetiyle 
gerçekleştirilmesi hususu oyladı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 01.12.2021 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 
edilen; Altınova İlçesi, Kaytazdere Beldesinde üzerinde Tetaş Tekstil İlkokulu-Ortaokulu bulunan 142 ada, 1 nolu 
parsel sayılı 4099 m²  sahalı taşınmazın Kaytazdere Belediyesi adına kayıtlı 1498/4099 hissesinin İl Özel İdaresine 
bedelsiz devrinin kabulü hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Altınova İlçesi, Kaytazdere Beldesinde kain olup Kaytazdere Belediye 
Başkanlığı tarafından İl Özel İdaresine bedelsiz devri uygun görülen ve imar planında ilköğretim okulu alanında 
kalan, aynı zamanda üzerinde Tetaş Tekstil İlkokulu-Ortaokulu bulunan 142 ada, 1 nolu parsel sayılı 4099 m² 
sahalı taşınmazın Kaytazdere Belediyesi adına kayıtlı 1498/4099 hissesinin, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 62 ve 65 inci maddeleri ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince İl Özel 
İdaresine bedelsiz devrinin kabulü hususu oyladı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 02.12.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında 
bulunan köylerde yapılan su kaynaklarının analiz ücretlerinin İl Özel İdaresi bütçesinden ödenmesi teklifi hakkında 
ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 
İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerde mevcut olan ve köy halkının tüketiminde bulunan 
sular, mevcut olup köye verilmesi düşünülen sular, yeni keşfedilen su kaynakları ile mevzuat gereği analiz 
yapılması zorunlu olan su kaynaklarının Yalova ve Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılan uygunluk 
analizlerine ek olarak İstanbul Küçükçekmece Atom Enerjisi Kurumuna da söz konusu analizlerin yaptırılması ve 
su analiz ücretlerinin, 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular 
Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, İl Özel İdaresi (Plan proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü) 
bütçesinin “Su Analiz Ücretleri” faslındaki ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 02.12.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve 
demirbaşlarına kayıtlı olup bakımı ve onarımı ekonomik olmayan 1999 Model KOMATSU VA320 marka Lastik 
Tekerlekli Loder’in, bir kamu kurumu olan Yalova Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi teklifi hakkında ilgili 
komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl 
Özel İdaresi makine parkında bulunan ve demirbaşlarına kayıtlı olup bakımı ve onarımı ekonomik olmayan, aynı 
zamanda İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından ihtiyaç fazlası 
haline gelen 1999 Model KOMATSU VA320 marka Lastik Tekerlekli Loder’in, bir kamu kurumu olan Yalova 
Belediyesine bedelsiz olarak devredilebilmesi için Taşınır Mal Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 
hükümleri doğrultusunda İdare tarafından yapılması gereken işlemlerin tamamlanarak komisyonlara iletilmesinden 
sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
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 gereği olmasının 
yanında yerine getirdiğimiz kamu görevi bakımından da önemli olduğunu dile getirdi. 
 



 

 

 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2022 Yılı Ocak ayında yapılacak olan 

olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2022 Yılı Ocak ayı olağan toplantısının 03.01.2022 
Pazartesi günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması 
kararlaştırılarak, 2021 Yılı Aralık ayı olağan toplantısına son verildi.  


