
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 05.01.2015 Pazartesi günü saat 16.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi 

gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak 

üzere meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir 

Denetim Komisyonunun oluşturulması konusu müzakereye açıldı. Denetim Komisyonunun 5 

kişiden oluşması oybirliğiyle kabul edildi. 5 kişilik Denetim Komisyonunda nispi oranlamaya göre 

AKPARTİ 4, CHP’nin ise 1 kişi ile temsil edileceği görüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, 

AKPARTİ’den Yaşar Demirel, Fehmi Öncü, Muharrem Soyer, Kerem Eser, CHP’den ise Bahar 

Doğan aday olarak gösterildi.  Yapılan gizli oylama sonucunda, 17 üyesi bulunan mecliste toplam 

17 oy kullanıldı. Tamamı geçerli olan oylardan Yaşar Demirel, Fehmi Öncü, Muharrem Soyer, 

Kerem Eser ve Bahar Doğan 17’şer oy (oyların tamamını) aldı. Böylece 17’şer oy alan Yaşar 

Demirel, Fehmi Öncü, Muharrem Soyer, Kerem Eser ve Bahar Doğan 5 (beş) kişilik Denetim 

Komisyonu üyeliğine seçildi. 

  

          Gündemin ikinci maddesinde yer alan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin 

birinci fıkrası gereğince, il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin 

denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı olmak üzere, aynı Kanun 

maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, denetim komisyonu 

emrinde uzman personel görevlendirilmesi, İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 

3. fıkrası gereğince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusu müzakereye açıldı. 

Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, gerekiyorsa bir komisyona havale edilsin ve komisyon 

Cuma gününe kadar raporunu tanzim ederek meclise sunsun ondan sonra meclis tarafından 

değerlendirilsin dedi. Kanun ve Yönetmeliklerde yapılacak işlemlerin çok açık olduğu belirtilerek 

konunun komisyona havalesine gerek olmadığı benimsendi. Yapılan müzakereler neticesinde, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik 

Madde 21) uyarınca, denetim komisyonu emrinde en fazla (azami) 20 gün süreyle 2 kişiye kadar 

uzman personelin görevlendirilmesi, denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki 

kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek uzman personele 5393 sayılı Belediye Kanununu 

25. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 1000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan 

aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük (brüt ₺79,10) ödeme yapılması hususu, 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

          Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Kanununun 7. maddesi gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

Mütevelli Heyetlerinde 2015 faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan 

ilçeler için 3’er temsilci, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever temsilcinin 

seçilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonunca hazırlanan rapor 

okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, teknolojinin gelişmesiyle sistem üzerinden 

yapılan araştırmada kişilerin durumunun ortaya çıkabileceğini, hak etmeyenlere yardım 

yapılmasının mümkün olmadığını, seçilecek hayırseverlerin sadece bizden olsun düşüncesinin 



 

geride bırakılmasını, başka görüşteki hayırsever temsilcilerinin seçilmesi durumunda heyetin daha 

rahat ve üzerlerinde herhangi bir ithamın olmayacağı şekilde çalışacağını, dolayısıyla muhalefet 

üyelerinin önerdikleri isimlerin de mütevelli heyete seçilmesinin yararlı olacağı hususundaki 

temennisini meclise iletti. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, Kaymakamlıklarda 

oluşturulan mütevelli heyetlerde hiçbir ayrım gözetilmeden çalışma yapıldığını, belediyelerde ise 

buna benzer konularda oluşturulan heyetlerde sıkıntıların yaşandığını, seçeceğimiz heyetlere kim 

seçilirse seçilsin görevini sorumluluk bilinci içerisinde yapacağına inandığını dile getirdi. Yapılan 

müzakereler neticesinde; Yalova Merkez İlçe, Altınova, Çınarcık, Çiftlikköy, Armutlu ve Termal 

İlçelerinde, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının 

bulunduğunun anlaşılması üzerine, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 

Kanununun 7. maddesi gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli 

Heyetlerinde 2015 faaliyet döneminde görev almak üzere her bir ilçe için ikişer hayırsever ismi 

belirlendi. Belirlenen adaylar için ayrı ayrı işaretle yapılan oylama sonucunda;      

       Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak üzere 

Şaban Balkaya, Figen Abbasioğlu, Nur Koçak ve Muammer Özdoğan aday olarak gösterildi. Aday 

olarak gösterilen Şaban Balkaya 12 oy, Figen Abbasioğlu 11 oy, Nur Koçak ve Muammer Özdoğan 

ise 5’er oy aldı. Böylece 12 oy alan Şaban Balkaya ve 11 oy alan Figen Abbasioğlu Merkez İlçe 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesi oyçokluğuyla kabul edildi.  

       Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere Mehmet Konak ve Adem Ayyıldız aday olarak gösterildi. Aday olarak gösterilen Mehmet 

Konak ve Adem Ayyıldız’ın Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli 

Heyetine seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve 

Hasan Çetinkaya’nın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

       Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere Mehmet Ayaz ve Halil Erçetin aday olarak gösterildi. Aday olarak gösterilen Mehmet Ayaz 

ve Halil Erçetin’in Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine 

seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce ve Mustafa Tunalı’nın ret oyuna karşı, diğer 

üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

       Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere Tuncay Okatan ve Mustafa Yıldız aday olarak gösterildi. Aday olarak gösterilen Tuncay 

Okatan ve Mustafa Yıldız’ın Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli 

Heyetine seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı ve Hasan 

Çetinkaya’nın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

       Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere Hamit Akbulut ve Lütfü Çağlayan aday olarak gösterildi. Aday olarak gösterilen Hamit 

Akbulut ve Lütfi Çağlayan’ın Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

Mütevelli Heyetine seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami 

Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul 

edildi.  

       Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev almak 

üzere Özkan Acar ve Hüseyin Akalın aday olarak gösterildi. Aday olarak gösterilen Özkan Acar ve 

Hüseyin Akalın’ın Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine 

seçilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İlami Başkan ve Hasan 

Çetinkaya’nın ret oyuna karşı, diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.01.2015 Salı günü saat 16.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 06.01.2015 Salı günü saat 16.00’da Meclis Başkanı 

Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

       

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 

Dair Yönetmeliğin “Sürekli İşçi Kadroları” başlıklı 13. maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 10. maddesinin (L) bendi ve aynı Kanunun 36. maddesi gereğince hazırlanan ve yazı 

ekindeki cetvellerde belirtilen Sürekli İşçi Kadrosu İhdas ve Değişikliğinin onaylanması ile ilgili İl 

Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 5642 sayılı teklif 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

          Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında 

bulunan hizmetler ile yatırımların Kanunlarda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak 

gerçekleştirilmesi amacıyla, İl Genel Meclisinin kararına göre kadro unvan değişikliklerinin 

yapılabilmesi için hazırlanan, 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin daimi kadroya atanmalarında 

ve daimi işçilerin kadro ve unvan değişikliklerinde esas alınacak “Yalova İl Özel İdaresinde 4857 

Sayılı İş Kanununa Göre Çalışan İşçi Personelin Kadro ve Unvan Değişikliğinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönergenin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (k) bendi 

uyarınca onaylanarak yürürlüğe konulması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğünün 26.12.2014 tarih ve 5643 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına 

havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin altıncı maddesinde yer alan, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince, 

İlimiz Merkez İlçe, Kadıköy Beldesinde “KADIKÖY” ismiyle İlçe Kurulması ile ilgili İl İdare 

Kurulunun almış olduğu 04.12.2014 tarih ve 127 sayılı kararı okundu. Meclis üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, Kadıköy Belediyesinin fiilen 1991 de değil, 1992 yılında kurulduğunu, zaman 

zaman basından ilçe olması ile ilgili haberleri okuduğunu, Bütünşehir Yasasının çıkarılmasıyla 

mevcut beldelerin ilçelere bağlanarak lağvedilmesinin söz konusu olduğunu, kendi beldelerinin 

tüzel kişiliklerinin kaldırılmaması için böyle bir girişimde bulunulduğunun söz konusu olduğunu, 

meclisimiz tarafından konu enine boyuna irdelendikten sonra Kadıköy beldesinin konumunun göz 

önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir şekilde işlem yapılması gerektiğini, Kadıköy’ün ilçe 

olmasında bir sorun olmadığını, ancak ilçe olmayı talep edecek olan diğer beldelerin de Sayın 

Valimiz ve İl Genel Meclisimizce Kadıköy beldesi hassasiyetinde değerlendirilerek olumlu karar 

alınmasını, aksi durumun beldelerimize haksızlık teşkil edeceğini dile getirdi. Murat Bektaş söz 

alarak, gündemdeki konunun Kadıköy Beldesinin ilçe olmasıyla ilgili olduğunu, meclis ve idare 

kurulunda alınan kararın yetmediğini, üst makamlar tarafından konu hakkında nihai kararın 

verileceğini, dolayısıyla konunun komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste değerlendirilmesinin 

daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 



 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

26.12.2014 tarih ve 5623 sayılı talep yazılarında belirtilen, İl Genel Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 

6 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 38 00 kurumsal 

koduyla Etüd Proje Müdürlüğü adına açılan kurumsal kodun, İl Yazı İşleri Müdürlüğü adına 

olacak şekilde değiştirilmesi konusu ile 23.12.2014 tarih ve 5565 sayılı talep yazılarında belirtilen, 

İl Genel Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 15 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresinin 2014 Mali 

Yılı Bütçesinin 44 77 40 00 kurumsal koduyla Yalova Liman Başkanlığı açılan kodun İdari 

Hizmetler Müdürlüğü, 44 77 56 00 kurumsal koduyla Yalova Gümrük Müdürlüğü adına açılan 

kurumsal kodun ise İl Halk Kütüphene Müdürlüğü adına olacak şekilde değiştirilmesi konusu 

müzakereye açıldı. Meclis üyelerinden Bahar Doğan ve İbrahim Akay söz alarak konu hakkındaki 

görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği hükümleri gereğince, teklif yazılarında belirtildiği şekilde kod değişikliği yapılması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisi Üyelerinden Ahmet Kaya tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen, İl 

Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan 

bina, konut ve tesislerden, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında 

tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi ve belirlenecek bedele göre ücret (ruhsat vb) tahakkuk 

ettirilerek tahsil edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması ile ilgili 06.01.2015 tarihli 

önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahibi Ahmet Kaya söz 

alarak, İdareye müracaat ederek bina yapacak kişilerden ücret alınması için ücret tarifesinin 

belirlenmesinin gerekli olduğunu dile getirdi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak konu 

hakkındaki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 

Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar 

ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.01.2015 Çarşamba günü saat 17.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 
İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

       5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 07.01.2015 Çarşamba günü saat 17.00’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

       Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

       Gündemdeki konularının görüşülmesine geçmeden önce, bir önceki birleşime ait tutanak 

özetindeki maddi hata düzeltilerek oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Tutanak özeti düzeltilmiş 

şekliyle imza altına alınarak meclis çalışmalarına devam edildi.  

 

       Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi 

ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas 

komisyonu raporlarını talep edenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 

07.01.2014 tarih ve 4 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi 

teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. 

maddesi kapsamında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 2015 yılında uygulanmak üzere 

belirlenen %10,11 Yeniden Değerleme Oranına göre artış yapılarak, 2015 yılında A4 ebadındaki bir 

kâğıt için alınacak bedelin 95,00 Kuruş olarak belirlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

       Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi 

ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin 

yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek 

ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 8 nolu kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 

2015 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, gayrisıhhi ve sıhhi 

müesseselere verilecek ruhsatlar için Yeniden Değerleme Oranı olan %10,11 artış yapılması 

suretiyle 2015 yılında Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri: Her 

Türlü İşyeri İçin 1. Sınıf ₺3,90/m², 2. Sınıf ₺2,80/m², 3. Sınıf ₺1,65/m², Gayrisıhhi Müesseseler: 

1 Sınıf Yer Seçimi Tesis Kurma İzni ₺1.869,00, Deneme İzni ₺936,00, Açılma İzni 1. sınıf 

₺8,25/m², 2. sınıf ₺4,95/m², 3. sınıf ₺1,65/m², Ruhsatta Değişiklik (yenileme, kayıp, devir) 1. sınıf 

₺377,00, 2. sınıf ₺377,00, 3. sınıf ₺377,00, Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Ücreti (Hafta Sonu ve 

Bayram Tatilleri: Her Türlü İşyeri İçin Yıllık ₺156,00. Maden Üretim Faaliyetleri İçin 2015 

Yılında Uygulanacak Harç Tutarı: ₺1,15/m², Su İşletmelerinde 2015 Yılında Uygulanacak 

Ücretler: Mesul Müdürlük ₺188,00, Uygunluk Belgesi ₺550,00, Tesis İzni ₺1.068,00, Ruhsat 
₺2.197,00, İthalat İzni ₺1.100,00, İhracat İzni ₺440,00. Ruhsat Levhası Yenileme: ₺78,00, 

Reklam ve Tabela Ücretinin ise ₺63,00/m² olarak uygulanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi.  

 

       Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi bünyesinde yol yapım işlerinde sulama 

amaçlı, kanalizasyon işlerinde vidanjör olarak hizmet vermekte olan 77 ET 267 plakalı kamyonun; 

köylerde bulunan şahıslara ait fosseptik kuyularının boşaltılması ve kanalizasyon şebekesindeki 

tıkanıklıkların açılması işlerinde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, görevlendirilecekse tahsil 

edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, anılan 



 

Vidanjör’ün şahıslara görevlendirilmesi halinde, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında 

bulunan fosseptik kuyularının boşaltılması, köy kanalizasyon şebekesindeki tıkanıklıkların açılması 

ve yollarda yapılacak sulama hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında aksamaların meydana 

gelmesine neden olacağı kanaati hasıl olduğundan, bahse konu Vidanjör’ün özel şahıslara ve tüzel 

kişilere ücret mukabilinde görevlendirilmesinin uygun olmadığı hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 

       Gündemin on birinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. 

maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların Kurum, Firma – Şirket 

veya Şahısların ticari ve diğer hizmetler sonucunda yaptıkları kazılardan dolayı bozulan kısımları 

için İl Genel Meclisinin 09.01.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına 

göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, 2014 yılı için belirlenen ücret 

tarifesinin yüksek olması ve 2015 yılı maliyetlerini karşılıyor olması nedeniyle, 2014 yılı için 

belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılında da aynen uygulanması suretiyle, İl Genel Meclisinin 

09.01.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen birim bedellerinin 2015 yılında esas alınması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

  

       İl Genel Meclisi üyelerinden Ertan Şener, Hüseyin İnce ve Hasan Çetinkaya tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen 07.01.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen, turizm açısından önemli bir yere 

sahip olan İlimiz, Termal İlçesi, Sudüşen Şelalesi yolunun ihtiyaca cevap veremediği 

anlaşıldığından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, söz konusu yolun İl 

Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla genişletilmesi amacıyla gerekli çalışmanın yapılması konusunun 

incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.01.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 
İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 08.01.2015 Perşembe günü saat 15.30’da 

Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. 

maddesinin (o) bendi ve 42. maddesinin (e) bendi uyarınca, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk 

alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması amacıyla İl Genel Meclisinin 

almış olduğu 09.01.2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2014 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret 

tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan 

rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; yol boyu 

tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması için 2015 yılında uygulanmak üzere ₺75,00 bedel 

belirlenmesi, ayrıca görevin kurumun resmi aracıyla yerine getirilmesi halinde, yürütülecek olan 

hizmetlerin yerine getirileceği bölgelerin merkeze olan uzaklıkları dikkatte alınarak, yukarıda 

belirtilen ücretlere her km için 1/10 lt benzin gideri tutarı ile bir o kadar da araç amortisman gideri 

olarak ilave edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 42 

maddeleri gereğince, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve şahısların 

veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek hizmetler için 2014 

yılında belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 68. maddesi gereğince, 2014 yılı için 

belirlenen ücret tarifesinde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Yeniden Değerleme 

oranı olan %10,11 artış yapılması suretiyle; 
 

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPILACAK HİZMETİN CİNSİ ÜCRET/TL 

1-Tarımsal elektrik etüdü ve rapor hazırlanması için 37,00 

2-Tarımsal su etüdü ve rapor hazırlanması için 37,00 

3-Toprak etüdü ve rapor hazırlanması için 37,00 

4-Su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için 37,00 
 

olarak belirlenmesi ve belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılında uygulanması hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi 

sınırlarında, Gebze – İzmir Otoyolunun 24 km. sinde Kılıç Köyü sınırları içerisinden Yalova’ya 

geçiş sağlayan kavşağın, mevcut Taşköprü Kılıç yoluna bağlanması planlanmış olup, İl Genel 

Meclisinin almış olduğu 06.04.2010 tarih ve 73 sayılı kararla İl Özel İdaresi yol ağına alınana 

İltisak-Kılıç bağlantı yolunun Taşköprü Belediyesi sınırları dışında kalan 4350 m lik kısmının İl 

Özel İdaresinin yol ağından çıkarılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık komisyonunca 

hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; 

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi sınırlarında, Gebze – İzmir Otoyolunun 24 km’sinde 

Kılıç Köyü sınırları içerisinden Yalova’ya geçiş sağlayan kavşağın, mevcut Taşköprü Kılıç yoluna 

bağlanması planlandığından, İl Genel Meclisinin 06.04.2010 tarih ve 73 sayılı kararı ile İl Özel 

İdaresi yol ağına alınan, Yalova-İzmit Devlet yolunun 77-49 kontrol kesim numaralı İltisak-Kılıç 



 

bağlantının Taşköprü Belediyesi sınırları dışında kalan 4350 m lik kısmının İl Özel İdaresinin yol 

ağından çıkarılarak TCK yol ağına alınması ve yeni bir yol güzergâhının belirlenerek D130 

karayoluna bağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Ocak ayı olağan toplantısının 08.01.2015 tarihli dördüncü 

birleşiminde; birden fazla komisyonda görev alması ve buna bağlı olarak ikamet ettiği Armutlu 

İlçesinin Merkeze olan uzaklığı göz önünde bulundurularak, komisyon çalışmalarında herhangi bir 

aksamanın yaşanmaması için Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliğinden istifa 

eden Hasan Çetinkaya’nın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçiminin yapılması 

konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. 

maddesinin 2. fıkrasına eklenen cümle ile “İl genel meclisi başkanı komisyonlarda üye olarak 

görev alamaz…” ifadesi, 8 Ocak 2015 tarihli ve 29230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl 

Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 - 

9.10.2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” Şeklinde düzenlenmiş olup, Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeliğinden istifa eden Hasan Çetinkaya’nın yerine 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. 

maddesi gereğince kalan süreyi tamamlamak üzere aday olarak gösterilen İl Genel Meclisi Başkanı 

Yaşar Demirel’in seçilmesi işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09/01/2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ocak ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Rahmi DEMİROK 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye  Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2015 yılı 

Ocak ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 09.01.2015 Cuma günü saat 15.30’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, 

Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, 

Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, yol mesafesinin daha aza indirilmesi ve bu sayede 

hem ulaşımda kolaylığın sağlanması, hem de ekonomik açıdan sağlayacağı yarar göz önünde 

bulundurularak, İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak komisyon marifetiyle, İlimiz, Çiftlikköy 

İlçesi, İlyasköy-Denizçalı-Akkim’den İzmit-Yalova Karayoluna bağlantı sağlayacak şekilde yeni 

bir yol güzergâhının belirlenerek İl Özel İdaresinin yol ağına alınması teklifi hakkında İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda belirtildiği gibi, İl Özel İdaresinin yol ağına alınması hususunda Yol Ağı Komisyonu 

tarafından gerekli çalışmanın yapılarak düzenlenecek raporla birlikte yol ağı haritasının 

hazırlanarak komisyona iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on altıncı maddesinde yer alan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve 

2014 yılı ve öncesinde ruhsatsız, kaçak olarak yapılmış ve yapı sahibince yapı ruhsatı alınmayarak 

İl Encümenince yıkım kararı alınmış yazı ekindeki listede belirtilen kaçak yapıların yıkımının 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ₺3.045.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan 

ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanı İbrahim Akay söz alarak, komisyon olarak ₺50.000,00 ödenek öngörüldüğünü, ancak talep 

edilen ödeneğin ₺3.045.000,00 olduğunu, talep edilen ödeneğe karşı sadece ₺50.000,00 ödenek 

tahsis edilmesinin uygun olmadığını, talep edilen ödeneğin tahsis edilmesi konusunun yeniden 

değerlendirilmesi için komisyona süre verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde; yıkım kararı alınmış kaçak binaların yıkımı için tahsis edilmesi talep edilen toplam 

₺3.045.000,00 ödeneğin temini konusunda detaylı bir incelemenin yapılmasının ardından konunun 

bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi.  

 

        Gündemin on yedinci maddesinde alan, İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Laledere Köyü altında, Sarısu 

deresinin batısında yer almakta olan ve Gemi İhtisas OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanda 

bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlardan 1636 ve 1621 nolu parsellerde yer alan arazilerin 

kamulaştırma işlemlerinin, 4562 sayılı Kanunun değişik değişik 5’inci maddesi kapsamında ve 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununu hükümleri çerçevesinde Yalova İl Özel İdaresi tarafından 

yürütülmesinin mevzuat açısından uygun olup olmadığı hakkında İdare tarafından hazırlanan rapor 

okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, daha önce Gemi OSB konusunda alınan 

meclis kararları göz önünde bulundurulduğunda, Gemi OSB yerinin kamulaştırma işlemlerinin İl 

Özel İdaresi tarafından yapılmasının doğru olmadığını, dolayısıyla konunun gündemden 

düşürülmesini teklif ediyorum dedi. Bahar Doğan söz alarak, meclisimiz tarafından alınan kararlara 

uygun olarak İdare tarafından hukuki mütalaanın hazırlanması gerektiğini, daha önce sadece alınan 

meclis kararları gerekçe gösterilerek rapor hazırlanmasının doğru olmadığını, kaç yıldır 

kamulaştırma yapacağız demelerine rağmen bu güne kadar hiçbir kamulaştırma yapılmadığını, 

Gemi OSB tarafından önerilen bedelin mahkeme tarafından kabul görmediğini, Sanayi Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında Ankara’da konuyla ilgili toplantı yapıldığını, toplantıda 



 

söylenenlerin de dikkate alınmadığını ve bir sonuç elde edilmediğinin görüldüğünü, Çiftlikköy 

Belediyesi bedel belirlemesi konusunun üniversite tarafından yapılmasını talep ettiğini, ancak orada 

da farklı bedeller tespit edildiğini ve son olarak belirlenen bedellerin çok düşük olduğunu görünce 

komisyondan çekildiğini, kamulaştırma konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle parsel sahibi 

vatandaşlarımızın mağduriyete uğradığını, vatandaşlarımızın mağduriyetine meydan verilmemesi 

için müteşebbis heyet oluşturma ve kamulaştırma konusunda 2009 yılından beri neden bir yol 

alınmadığının Sayın Valimiz ve yetkililer tarafından araştırılmasının daha doğru olacağını, konunun 

Sayın Valimiz ve yetkililer tarafından çözüme kavuşturulması gerektiğini, dolayısıyla bu konunun 

meclisimizin gündeminden düşürülmesini teklif ediyorum dedi. Murat Bektaş söz alarak, Bahar 

Doğan arkadaşımıza katılanda var, katılmayanda, bu bölgede yatırım yapmayı teşvik eden ve 

görüşmeler yapan bir önceki dönem Belediye Başkanı olduğunu, yatırımcımızda, vatandaşlarımızda 

mağdur edilmeyecek şekilde konunun çözüme kavuşturulmasının yararlı olacağını, yetkililer 

tarafından konunun mevzuat hükümleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini, 

dolayısıyla konunun gündemden düşürülmesinin doğru olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, İl Genel Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 217 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresi 

Hukuk Müşavirliğince hazırlanan hukuki mütalaanın yanı sıra, İl Genel Meclisinin almış olduğu 

05.09.2009 tarih ve 223 sayılı kararı, 03.12.2009 tarih ve 310 sayılı kararı, 02.11.2010 tarih ve 227 

sayılı kararı, 05.04.2012 tarih ve 36 sayılı kararı ile 05.08.2012 tarih ve 110 sayılı kararı göz 

önünde bulundurularak, Gemi İhtisas OSB kuruluş yeri olarak belirlenen alanda bulunan özel 

mülkiyete konu taşınmazlardan 1636 ve 1621 nolu parsellerde yer alan arazilerin kamulaştırma 

işlemlerinin Yalova İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının uygun olmadığı hususu oylandı 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisi Üyelerinden Ahmet Kaya ve Muharrem Soyer tarafından Meclis Başkanlığına 

hitaben verilen 08.01.2015 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. 

Önerge sahibi Ahmet Kaya konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, önergede belirtilen İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Gölcük Mevkiinde bulunan 

dere suyunun yerleşim yerlerinden geçmesi nedeniyle devamlı su birikintisi oluşmakta ve biriken 

sular çevreye, yerleşim yerlerine zarar vermekte olup, İl Özel İdare imkanları ile biriken suyun 

drene edilmesi konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 

Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

  

        Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2015 Yılı Şubat 

ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2015 Yılı Şubat ayı 

olağan toplantısının 02.02.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2015 Yılı Ocak ayı olağan 

toplantısına son verildi.  
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