
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.05.2019 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden 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, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Tahsin YENER’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis 
Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, iki gün izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Kesin 
Hesabının İl Genel Meclisince incelenerek karara bağlanması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu kesin hesap teklifinin bu ayki 
toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesinde bulunan Balıkçı Barınağının uzun zamandır yapılmayan 
dip taramasından dolayı barınak içine tekne giriş çıkışlarında yaşanan sorunun giderilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde liman içi dip taraması işinin yaptırılması, balıkçı barınağı dip taraması çalışmaları 
esnasında tüketilecek olan akaryakıt giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 
ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 26.04.2019 tarihli 
ve 2180 sayılı teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden 
İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, balıkçı barınaklarının dip taraması işinin İl Özel İdaresi kanalıyla yaptırılması, mali 
kaynağın kullanımı konusunda sağlayacağı tasarrufun yanında işin belli bir disiplin içerisinde zaman kaybına neden 
olmadan sonuçlandırılmasının üretici ve tüketicilerimize önemli ölçüde yarar sağlayacağını dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir 
rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.05.2019 Perşembe günü saat 16.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.05.2019 Perşembe günü saat 16.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Furkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, izinli olan Tahsin YENER’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek 
meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde 
bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporunda belirtildiği gibi, can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprü üzerindeki trafik akışının 
düzene sokularak, meydana gelebilecek olası kazaların engellenmesi ve can ve mal emniyeti açısından oluşabilecek 

risklerin DSİ işbirliğinde bertaraf edilebilmesi amacıyla, Kadastro bilgisi ve DSİ izinlerinin alınıp alınmadığı, eski yol ve 
yapılması planlanan yeni yolun (köprü) mukayeseli ölçümlerinin yapılması hususlarının yanı sıra söz konusu yolun İl 
Özel İdaresinin yol ağında olma durumu, yapılabilirliği, proje ve maliyeti gibi konuların teknik yönleriyle birlikte yerinde 
irdelenmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve turizm 
açısından çok önemli bir değer olan Kent Ormanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcut dere üzerine araç 
geçişini sağlayacak şekilde basit bir köprü yaptırılması ve Kent Ormanındaki tahrip olan bazı mobilyaların onarılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, kent 
ormanında bulunan ahşap mobilyaların onarımlarının aciliyet arz etmesi nedeniyle, bütçe imkânları çerçevesinde ilk 
aşamada eskimiş ve yıpranmış olmaları sebebiyle kullanılamaz durumda olan mobilyaların onarım işlerinin yapımı 



 

konusunun yeniden irdelenerek bu ayki toplantının beşinci birleşimine yetiştirilmek üzere bir rapor halinde meclise 
sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.05.2019 Cuma günü saat 15.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.05.2019 Cuma günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden 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, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Tahsin YENER, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Oktay ATİK’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis 
Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
          
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İlimiz Termal İlçesine bağlı Akköy Köyü, köy mezarlığına giden yolun 
kenarlarına yürüyüş bandı (kilitli parke taşı) yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama 
kaleminden karşılanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, İlimiz Termal İlçesine bağlı Akköy Köyü, köy mezarlığına giden yolun 
kenarlarına yürüyüş bandı (kilitli parke taşı) yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresinin (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 
2019 Mali Yılı Bütçesinin (Termal Köylere Yardım) faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.       
         
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta sokak hayvanlarının 
kısırlaştırma, barınma ve tedavi edilmeleri yönünde belediyelerle ortaklaşa çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclis bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, sadece kısırlaştırma işleminin çözüm olamayacağı, Gemlik, Orhangazi ve 
Yalova İlindeki belediyelerle birlikte sokak hayvanlarının barınma sorununu çözecek kapasitede ve sayıda barınakların 
yapılması ve bütün belediyelerin bu işe gerekli hassasiyeti göstermesi halinde bu sorunun bir nebzede olsa 
çözülebileceğini söyledi. Meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, İbrahim DÖNERTAŞ arkadaşıma katılıyorum, bu 
konunun daha önceki yıllarda Yalova Belediyesinde de gündeme geldiğini, bunun genel bir sorun olduğunu, 
belediyelerin sokak hayvanlarını başka bir belediyenin sınırları içerisine bırakmaları sorunun daha da kökleştireceğini, 
dolayısıyla bu sorunun ivedi bir şekilde kökten çözüme kavuşturulmasının zaruret arz ettiğini dile getirdi. Meclis 
Üyelerinden Atalay BEŞTAŞ söz alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda 
kurumlara mali kaynak desteği sağlayabileceğini, dolayısıyla kapsamlı bir projenin hazırlanarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına sunularak ödenek temini talebinde bulunulmasının yararlı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis 
üyelerinden Mustafa TUNALI ve Resul ÇİFTÇİ de söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, büyük bir sorun yumağı haline gelen başıboş sokak 
hayvanlarının kısırlaştırma, barınma ve tedavi edilmelerine yönelik planlanan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için İl, 
İlçe ve Belde Belediyelerinde bu hususta var olan sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve yapılan çalışmalar 
hakkında İl Özel İdaresi kanalıyla belediyelerden bilgi talep edilmiş olup, talep edilen bilginin alınmasından sonra 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi. 
         
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında İl Genel Meclis Üyesi Ertan ŞENER tarafından Meclis 
Başkanlığına hitaben verilen sözlü önergenin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, sözlü önergesinde belirtilen; Elmalık Köyünde yapılan doğalgaz çalışmaları nedeniyle kadastral paftalarda 
resmi olarak geçen ve kapalı olan yolun açılması teklifinin bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
          
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.05.2019 Cumartesi günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda 

toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddeleri gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.05.2019 Cumartesi günü saat 12.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in 
Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden 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, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, 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; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması amacıyla, ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi 
civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik 
başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi 
Bütçesinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kurumsalı altında “Tarihi Yalova Kâğıthanesinin İhyası Projesi” adı 
altında yeni bir fasıl maddesi açılarak, İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinin “Güneş Panelleri Kurulum Giderleri” faslında 
ayrılan, ancak yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺33,796,63 ödeneğin, Kâğıthane Projesi giderlerinde 
kullanılmak üzere yeni açılacak olan fasıl maddesine aktarılması, araştırmaları devam eden Tarihi Yalova Kağıthanenin 
İhyası Projesi ile ilgili çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel 
İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici 
mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu 
ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; turizm, hayvancılık ve diğer 
alternatif projelerin de işin içine dâhil edilerek daha geniş yelpazede projelerin uygulanması için meclis üyesi 
arkadaşlarımızın kendi bölgelerinde araştırma yapmaları ve bu yöndeki görüş ve fikirlerini mecliste ve komisyonlarda 
dile getirmelerinin önemli ve yararlı olacağını söyledi. Meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, iklim şartlarına uygun 
bazı bölgelerde uygulanan bitkisel üretimi çalışmaları hakkında bilgilerin olduğunu, Trabzon Hurması, Kivi, Aronya 
Meyvesi Projesi ve Hayvancılık faaliyetlerinin özendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projelerin olup olmadığı, bu 
projelerin ne aşamada olduğuna dair meclisimizin bilgilendirilmesinin yararlı olacağını dile getirtirdi. Murat KAYA söz 
alarak, sulama amaçlı olan Ortaburun Göletinden tarım arazilerinin sulaması için suluma hattının yapıldığını, göletin 
olduğu bölgenin mesire alanı kurulması için çok uygun olduğunu, Sayın Bakanın bölgeyi ziyaretinde mesire alanı 
yapılması konusunda talimat vererek bir çalışma başlatıldığını, bu bölgede mesire alanı yapılması ilimiz turizminin 
gelişmesi açısından çok yararlı olacağını söyledi. Resul ÇİFTÇİ söz alarak, gelir getirici projelerin geliştirilmesi yönündeki 
görüşünü meclise iletti. Mustafa TUNALI söz alarak, kivi projesi ile ilgili meclise detaylı bilgi verdi. Atalay BEŞTAŞ’da söz 
alarak, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de önemli projelere imza atacaklarına inandığını, İl Özel İdaresince 
desteklenen bazı proje ve sosyal faaliyetlerin açılış organizasyonlarında Özel İdareden söz edilmemesinin bir eksiklik 
olduğunu, bu eksikliğin giderilmesi için gerekli özenin gösterilerek, Özel İdarenin hak ettiği yeri almasının sağlanmasının 
önemli olduğunu dile getirdi. 
 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi bütçesinden sağlanan mali 
destek kapsamında bugüne kadar birçok proje gerçekleştirilmiş olup, bundan böyle de köy sakinlerinin refah 
düzeylerinin arttırılması ve ekonomik açıdan desteklenmesine yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilmesi 
amacıyla, İl Özel İdaresi ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde Yalova’nın iklim şartlarına uygun alternatif sebze ve 
meyve çeşitlerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılmasına devam edilmesinin yanı sıra hayvancılık ve 
turizm potansiyeli konusunda da alternatif projelerin geliştirilmesine yönelik ciddi çalışmaların yapılması ve yapılacak 
çalışmaların yatırıma dönüştürülmesi konusunun bir rapor halinde meclisin gündemine alınarak değerlendirilmesi için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.05.2019 Pazar günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Mayıs ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.05.2019 Pazar günü saat 12.00’de 
Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, 
Ertan ŞENER, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa 
SELVİ, Hayrullah SARIHAN, İdris DURMUŞ, Oktay ATİK, Tahsin YENER, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 

iştirak ettikleri, Hüseyin İNCE’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis 
Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine 
sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı Muharrem ÇOBANKENT ve Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yatırımcı, turizmci, belediyeler ve diğer tüm tarafların 
uzun süre ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 



 

tarafından yapılan bazı değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşamaması, buna bağlı olarak birçok şahıs, belediye, 
kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaçlar nedeniyle istenmeyen bazı 
düzenlemelerin yapılması gibi olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen 

plandaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair 
değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

İl Genel Meclisi Üyelerinden Fürkan ATEŞ ve Ertan ŞENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.05.2019 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden Ertan ŞENER söz alarak 
önerge hakkında meclise detaylı bilgi verdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Merkez İlçe, 
Kurtköy Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana ihtiyaç duyulan bir adet atış poligonu yapılması teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 01.05.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen İlimiz, Çınarcık İlçesinde 
bulunan Çınarcık Balıkçı Barınağının dip taraması işinin İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 
yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesinde 
bulunan Çınarcık Balıkçı Barınağının uzun zamandır liman içi dip taramasının yapılmamasından dolayı barınak 
içerisindeki kum seviyesinin yükselmesi sonucu balıkçı teknelerinin limana giriş çıkış ve manevralarında yaşanan 
sıkıntının giderilmesi amacıyla, Çınarcık Balıkçı Barınağı dip taraması işinin İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü işbirliğinde yaptırılması, balıkçı barınağı dip taraması çalışmaları esnasında tüketilecek olan akaryakıtın 
₺95.000,00 tutarındaki giderinin ise İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin (Akaryakıt ve Yağ Alımları) faslında 
bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 11.04.2019 tarihli beşinci birleşiminde Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilen; İlimiz Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve turizm açısından çok 
önemli bir değeri olan Kent Ormanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut dere üzerine araç geçişini 
sağlayacak şekilde basit bir köprü yaptırılması ve Kent Ormanındaki tahrip olan bazı mobilyaların onarılması teklifi 
hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan Kent Ormanındaki ahşap mobilyaların 
eskimiş ve yıpranmış olması sebebiyle aciliyet arz eden bakım ve onarım işlerinin, İdarece hazırlanacak keşif özeti 
doğrultusunda ivedilikle yaptırılması, mesire alanı içerisinde köprü yapılması işinin ise Devlet Su İşleri ve Orman 
Müdürlüğünden gerekli izin ve görüşlerin alınarak, teknik elemanlar tarafından yerinde inceleme ve araştırma yapılması 
suretiyle proje ve keşif özetinin (maliyetinin) çıkarılıp komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 01.05.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora 
bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilen; Yalova İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı 
hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; kesin hesabı oluşturan hesap ve işlemlerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ve herhangi bir 
eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu Kesin Hesabın onaylanması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan SOYGÜZEL ile İl Genel Meclisi Üyelerinden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ ve Ertan ŞENER 
tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilen 05.05.2019 tarihli 
önergelerinde belirtilen; İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyünde ihtiyaç duyulan yağmur 
suyu kanalları ile köy mezarlığında kayan bölgeye istinat duvarı yapılması teklifinin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2019 Yılı Haziran ayında yapılacak olan 

olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Haziran ayı olağan toplantısının 01.06.2019 

Cumartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması 

kararlaştırılarak, 2019 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısına son verildi.  

 

İl Genel Meclisinin 2019 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 03.05.2019 tarihli üçüncü birleşiminde, İl Genel Meclisi 

Üyelerinden Ertan ŞENER tarafından verilen sözlü önergesinde belirtilen; Merkez İlçe, Elmalık Köyünde yapılan doğalgaz 

çalışmaları sebebiyle kadastral haritalarda gözüken resmi yolun yeniden açılması konusu İl Özel İdaresi tarafından 

doğrudan yapılacağı anlaşıldığından, bu konuda meclis kararına gerek olmadığı hasebiyle teklif gündemden düşürüldü. 

 

 

 
 


